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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκεκριμένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 επιδιώκει να συγκεντρώσει όλα τα κονδύλια της 
ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία σε ένα πρόγραμμα και συμπληρώνει τον κανονισμό 
πλαίσιο σχετικά με τον Ορίζοντα 2020.

Η συντάκτρια της παρούσης εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση και συντάσσεται 
ολόθερμα με την δέσμευση υπέρ της αριστείας στην επιστήμη, όσον αφορά τα κύρια κριτήρια 
χρηματοδότησης. Η συντάκτρια της παρούσης πιστεύει εντούτοις ότι η πρόσβαση στους 
πόρους και η διαδικασία αίτησης πρέπει να διευκολυνθούν κι άλλο. Εκφράζει συνεπώς την 
ικανοποίησή της για την έμφαση που δίνεται στην απλούστευση των διαδικασιών υποβολής 
αίτησης αλλά φρονεί ωστόσο ότι αυτή η απλούστευση πρέπει να προχωρήσει παραπάνω από 
τα όσα προτείνει η Επιτροπή.

Επιπλέον, πιστεύει η συντάκτρια ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
συμπληρώνει άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δη το «Erasmus για όλους». Πιστεύει επίσης 
ότι πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η 
πανεπιστημιακή έρευνα στην ανάπτυξη δυναμικών ΜΜΕ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η 
έρευνα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, η οποία περιλαμβανόταν σε 
παλαιότερα προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας, δεν αναφέρεται ρητώς στον 
«Ορίζοντα 2020». Η συντάκτρια της παρούσης επιθυμεί συνεπώς να υπάρξει σαφής αναφορά 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στον κανονισμό.

Εν συνεχεία δε των νέων αρμοδιοτήτων που απέκτησε με την Συνθήκη της Λισαβόνας η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του αθλητισμού, η συντάκτρια της γνωμοδότησης επιθυμεί να 
αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχει ο «Ορίζοντας 2020» για να 
αναδειχθούν συγκεκριμένα οι δυνατότητες που παρέχει η έρευνα στον τομέα του αθλητισμού 
προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι βελτίωσης της γενικής υγείας του πληθυσμού της 
Ευρώπης αλλά και τρόποι θεμελίωσης της κοινωνικής συνοχής και εξάλειψης των 
κοινωνικών αποκλεισμών.

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 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους 
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία όπως η δοκιμαστική εφαρμογή, 
η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
υποστήριξη των δημόσιων προμηθειών, 
της προ-τυποποιητικής έρευνας και της 
δοκιμής προτύπων, καθώς και της 
διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά. 
Οι δραστηριότητες πρέπει να στηρίζουν 
άμεσα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες
τομεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης.

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία όπως η δοκιμαστική εφαρμογή, 
η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
υποστήριξη των δημόσιων προμηθειών, 
της προ-τυποποιητικής έρευνας και της 
δοκιμής προτύπων, καθώς και της 
διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά. 
Πρέπει να υποστηριχθεί η έρευνα επί 
εκείνων των παραμέτρων της σωματικής 
άσκησης που άπτονται της υγείας και της 
κοινωνικής συνοχής. Η έρευνα στον 
τομέα της πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας και η προστασία της
παραδοσιακής γνώσης πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί, ιδίως όταν επιδιώκεται 
συνεργασία με τρίτες χώρες. Οι 
δραστηριότητες πρέπει να στηρίζουν 
άμεσα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
τομεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης.

Τροπολογία 2
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι άμεσες δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών πρέπει να υλοποιούνται 
με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
σχετικές ανάγκες του χρήστη του ΚΚΕρ 
και των πολιτικών της Ένωσης, τηρώντας 
παράλληλα το στόχο της προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Αυτές οι ερευνητικές δράσεις πρέπει να 
προσαρμόζονται, όπου απαιτείται, στις εν 
λόγω ανάγκες και στις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις και να αποσκοπούν 
στην επίτευξη επιστημονικής αριστείας.

(13) Οι άμεσες δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών πρέπει να υλοποιούνται 
με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
σχετικές ανάγκες του χρήστη του ΚΚΕρ 
και των πολιτικών της Ένωσης, τηρώντας 
παράλληλα το στόχο της προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Αυτές οι ερευνητικές δράσεις πρέπει να 
προσαρμόζονται, όπου απαιτείται, στις εν 
λόγω ανάγκες και στις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις και να αποσκοπούν 
στην επίτευξη επιστημονικής αριστείας και 
να διασφαλίζουν τη διάδοσή της στους 
τομείς του πολιτισμού, της επικοινωνίας 
και της εκπαίδευσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δράσεις που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη καθώς και άλλες 
ενωσιακές δράσεις που απαιτούνται στο 
πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής 
προσπάθειας για την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως με 
δράσεις στους τομείς πολιτικής της 
συνοχής, της γεωργίας και της ανάπτυξης 
της υπαίθρου, της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της 
βιομηχανίας, της δημόσιας υγείας, της 
προστασίας των καταναλωτών, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής, της ενέργειας, των μεταφορών, 
του περιβάλλοντος, της δράσης για το 
κλίμα, της ασφάλειας, της θαλάσσιας 
πολιτικής και της αλιείας, της 

(15) Το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δράσεις που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη καθώς και άλλες 
ενωσιακές δράσεις που απαιτούνται στο 
πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής 
προσπάθειας για την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως με 
δράσεις στους τομείς πολιτικής της 
συνοχής, της γεωργίας και της ανάπτυξης 
της υπαίθρου, της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, του 
πολιτισμού και των τεχνών, της 
βιομηχανίας, της δημόσιας υγείας, της 
προστασίας των καταναλωτών, της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, των θεμάτων που αφορούν το 
φύλο, του αθλητισμού, της ενέργειας, των 
μεταφορών, του περιβάλλοντος, της 
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αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
πολιτικής διεύρυνσης και γειτονίας.

δράσης για το κλίμα, της ασφάλειας, της 
θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας, της
πολιτιστικής κληρονομιάς, της
αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
πολιτικής διεύρυνσης και γειτονίας.

Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της διά βίου υγείας και 
ευημερίας·

α) βελτίωση της διά βίου υγείας και 
ευημερίας, μεταξύ άλλων με την 
συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες·

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) προώθηση και προστασία της 
πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας 
και διασφάλιση της ιστορικής, 
καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ένωσης,

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο I – επιμέρους σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
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και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία. Μόνο μια ολιστική 
προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να 
αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και να δημιουργήσει νέες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες.

και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία, και η μεγιστοποίηση της 
διάδοσης, της προσβασιμότητας και 
χρήσης της παραγόμενης γνώσης. Μόνο 
μια ολιστική προσέγγιση της καινοτομίας 
μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις 
κοινωνιακές προκλήσεις και να 
δημιουργήσει νέες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο I – επιμέρους σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών θα 
ενσωματωθούν πλήρως σε όλους τους 
γενικούς στόχους του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020. Θα περιλαμβάνονται 
άφθονες ευκαιρίες στήριξης αυτού του 
είδους ερευνών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας, των δράσεων 
«Μαρία Κιουρί» ή του ειδικού στόχου των 
ερευνητικών υποδομών.

Οι έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών θα 
ενσωματωθούν πλήρως σε όλους τους 
γενικούς στόχους του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020. Αυτοί οι τομείς 
συνιστούν τη βάση των δραστηριοτήτων 
που εκτελούνται για την αντιμετώπιση 
ολόκληρου του φάσματος των 
προκλήσεων που δημιουργούνται στην 
Ένωση από την άποψη τόσο της 
ενσωμάτωσης πολιτών κάθε καταγωγής 
όσο και της πρόσβασης που πρέπει να 
έχουν οι πολίτες στην εκπαίδευση και τα 
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.
Θα περιλαμβάνονται άφθονες ευκαιρίες 
στήριξης αυτού του είδους ερευνών μέσω 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, 
των δράσεων «Μαρία Κιουρί» ή του 
ειδικού στόχου των ερευνητικών 
υποδομών.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – επιμέρους σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
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στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται:
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται:
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας, 
συμπεριλαμβανόμενης της φυσικής 
αγωγής, και η βελτιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία, και η στήριξη για την 
προστασία και προώθηση της 
πολιτιστικής πολυμορφίας και της υλικής 
και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – επιμέρους σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και ασφαλείς» θα υποστηρίξει 
τις έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών σε θέματα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δημιουργία 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι 
κοινωνικές μεταβολές στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, η κοινωνική καινοτομία, η 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα ή η θέση 
της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα.

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και ασφαλείς» θα υποστηρίξει 
τις έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών σε θέματα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δημιουργία 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι 
κοινωνικές μεταβολές στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, η κοινωνική καινοτομία, η 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα ή η θέση 
της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα, 
προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση
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πολιτιστικής αλληλεπίδρασης και 
επικοινωνίας υψηλού επιπέδου με τις 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα προωθηθούν οριζόντιες δράσεις μεταξύ 
του μέρους «Επιστήμη Αριστείας» και των 
κοινωνιακών προκλήσεων και των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και των 
βιομηχανικών τεχνολογιών για την από 
κοινού ανάπτυξη νέων γνώσεων, 
μελλοντικών και αναδυόμενων 
τεχνολογιών, ερευνητικών υποδομών και 
βασικών δεξιοτήτων. Οι ερευνητικές 
υποδομές θα αξιοποιηθούν επίσης για 
ευρύτερη χρήση στην κοινωνία, για 
παράδειγμα στις δημόσιες υπηρεσίες, για 
την προώθηση της επιστήμης, της 
ασφάλειας των πολιτών και του 
πολιτισμού. Επιπροσθέτως, ο καθορισμός 
προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση των 
άμεσων δράσεων του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών και των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) θα συντονίζεται 
επαρκώς με τα άλλα μέρη του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Θα προωθηθούν οριζόντιες δράσεις μεταξύ 
του μέρους «Επιστήμη Αριστείας» και των 
κοινωνιακών προκλήσεων και των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και των 
βιομηχανικών τεχνολογιών για την από 
κοινού ανάπτυξη νέων γνώσεων, 
μελλοντικών και αναδυόμενων
τεχνολογιών, ερευνητικών υποδομών και 
βασικών δεξιοτήτων. Οι ερευνητικές 
υποδομές θα αξιοποιηθούν επίσης για 
ευρύτερη χρήση στην κοινωνία, για 
παράδειγμα στις δημόσιες υπηρεσίες, για 
την προώθηση της επιστήμης, της 
ασφάλειας των πολιτών και του 
πολιτισμού. Η ακαδημαϊκή και 
επιστημονική βιβλιογραφία είναι, από 
αυτήν την άποψη, βασικό στοιχείο των 
υποδομών έρευνας. Είναι, συνεπώς, 
ζωτικής σημασίας τα ευρήματα που 
προκύπτουν από την έρευνα και 
επικυρώνονται μέσω του έργου 
ερευνητών που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της Ένωσης να 
καθίστανται προσβάσιμα στο σύνολο της 
επιστημονικής κοινότητας.
Επιπροσθέτως, ο καθορισμός 
προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση των 
άμεσων δράσεων του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών και των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) θα συντονίζεται 
επαρκώς με τα άλλα μέρη του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020.
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Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στο 
συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 με τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική ή το πρόγραμμα 
Erasmus για όλους: το πρόγραμμα της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον Αθλητισμό 
ή το πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη. 
Αυτό περιλαμβάνει την κατάλληλη 
συνάρθρωση με τα ταμεία της πολιτικής 
για τη συνοχή, όπου η υποστήριξη στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την έρευνα και 
την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο 
δύναται να αποτελέσει ένα «σκαλί προς 
την αριστεία», η σύσταση περιφερειακών 
κέντρων αριστείας δύναται να συμβάλλει 
στη μείωση του χάσματος καινοτομίας 
στην Ευρώπη ή η υποστήριξη μεγάλης 
κλίμακας προγραμμάτων επίδειξης και 
προγραμμάτων δοκιμαστικής εφαρμογής 
δύναται να συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου της δημιουργίας βιομηχανικής 
υπεροχής στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στο 
συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 με τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η 
πολιτική για τον πολιτισμό 
(συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης 
και αξιοποίησης της υλικής και άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς), η Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική ή το πρόγραμμα 
Erasmus για όλους: το πρόγραμμα της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον Αθλητισμό 
ή το πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη. 
Η συμβατότητα, η διασύνδεση και η 
ενσωμάτωση σε σχέση με αυτά τα 
προγράμματα θα έχουν θεμελιώδη 
σημασία για την εξασφάλιση της 
επιτυχίας του Ορίζοντα 2020. Αυτό 
περιλαμβάνει την κατάλληλη συνάρθρωση 
με τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή, 
όπου η υποστήριξη στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων για την έρευνα και την 
καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο 
δύναται να αποτελέσει ένα «σκαλί προς 
την αριστεία», η σύσταση περιφερειακών 
κέντρων αριστείας δύναται να συμβάλλει 
στη μείωση του χάσματος καινοτομίας 
στην Ευρώπη ή η υποστήριξη μεγάλης 
κλίμακας προγραμμάτων επίδειξης και 
προγραμμάτων δοκιμαστικής εφαρμογής 
δύναται να συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου της δημιουργίας βιομηχανικής 
υπεροχής στην Ευρώπη.

Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επιτυχή αξιοποίηση νέων βάσεων 
για τις ριζικά νέες τεχνολογίες του 
μέλλοντος είναι απαραίτητη η υποστήριξη 
ενός μεγάλου συνόλου διορατικών 
ερευνητικών προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας συνεργασίας υψηλού κινδύνου 
σε εμβρυακή κατάσταση. Η 
δραστηριότητα αυτή η οποία δεν είναι ούτε 
επίκαιρη ούτε εθιμική, αναγνωρίζει νέες 
ιδέες, όποτε προκύψουν και από όπου και 
αν προέρχονται, εντός του ευρύτερου 
δυνατού φάσματος θεμάτων και 
επιστημονικών τομέων. Η υποβοήθηση της 
ανάπτυξης τέτοιων ευαίσθητων ιδεών 
προϋποθέτει μια ευέλικτη, τολμηρή και σε 
μεγάλο βαθμό διεπιστημονική ερευνητική 
προσέγγιση, που υπερβαίνει τα αυστηρά 
τεχνολογικά όρια. Η προσέλκυση και η 
προώθηση της συμμετοχής νέων φορέων 
υψηλού δυναμικού στην έρευνα και την 
καινοτομία, όπως νέων ερευνητών και 
ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, είναι επίσης 
σημαντική για την ανάδειξη των 
επιστημονικών και βιομηχανικών ηγετών 
του μέλλοντος.

Για την επιτυχή αξιοποίηση νέων βάσεων 
για τις ριζικά νέες τεχνολογίες του 
μέλλοντος είναι απαραίτητη η υποστήριξη 
ενός μεγάλου συνόλου διορατικών 
ερευνητικών προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας συνεργασίας υψηλού κινδύνου 
σε εμβρυακή κατάσταση. Η 
δραστηριότητα αυτή η οποία δεν είναι ούτε 
επίκαιρη ούτε εθιμική, αναγνωρίζει νέες 
ιδέες, όποτε προκύψουν και από όπου και 
αν προέρχονται, εντός του ευρύτερου 
δυνατού φάσματος θεμάτων και 
επιστημονικών τομέων. Η υποβοήθηση της 
ανάπτυξης τέτοιων ευαίσθητων ιδεών 
προϋποθέτει μια ευέλικτη, τολμηρή και σε 
μεγάλο βαθμό διεπιστημονική ερευνητική 
προσέγγιση, που υπερβαίνει τα αυστηρά 
τεχνολογικά όρια. Η προσέλκυση και η 
προώθηση της συμμετοχής νέων φορέων 
υψηλού δυναμικού στην έρευνα και την 
καινοτομία, όπως νέων ερευνητών και 
ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας μπορεί επίσης 
να συμβάλει στην προσπάθεια εξεύρεσης 
καινοτόμου και δυναμικού προσωπικού 
για τις ΜΜΕ της Ευρώπης και είναι 
επίσης σημαντική για την ανάδειξη των 
επιστημονικών και βιομηχανικών ηγετών 
του μέλλοντος.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με τη 
δημιουργία και την υποστήριξη της 
αριστείας μέσω ενός σημαντικού μεριδίου 
της υψηλής ποιότητας αρχικής κατάρτισης 
των νέων ερευνητών και των διδακτορικών 
φοιτητών σε όλα τα κράτη μέλη και τις 
συνδεδεμένες χώρες. Εφοδιάζοντας τους 
νέους ερευνητές με διάφορες δεξιότητες 

Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με τη 
δημιουργία και την υποστήριξη της 
αριστείας μέσω ενός σημαντικού μεριδίου 
της υψηλής ποιότητας αρχικής κατάρτισης 
των νέων ερευνητών και των διδακτορικών 
φοιτητών σε όλα τα κράτη μέλη και τις 
συνδεδεμένες χώρες. Εφοδιάζοντας τους 
νέους ερευνητές με διάφορες δεξιότητες 
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που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν 
υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, 
η νέα γενιά ερευνητών θα επωφεληθεί από 
βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας 
τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση 
των νέων σε ερευνητικές σταδιοδρομίες.

που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν 
υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, 
η νέα γενιά ερευνητών θα επωφεληθεί από 
βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας 
τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση 
των νέων σε ερευνητικές σταδιοδρομίες.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει, 
επιπλέον, να αναγνωρίζονται σαφώς ως 
μία από τις κύριες ομάδες-στόχους του 
νέου προγράμματος για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό, των οποίων οι πόροι πρέπει 
να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 

Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – επιμέρους σημείο 1.3 – επιμέρους σημείο 1.3.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή σχεδίασης και ανάπτυξη 
συγκλινουσών τεχνολογιών για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των υλικών της Ευρώπης με 
ιστορική ή πολιτιστική αξία.

Εφαρμογή σχεδίασης και ανάπτυξη 
συγκλινουσών τεχνολογιών για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών για τις ΜΜΕ στα πλαίσια των 
δημιουργικών βιομηχανιών, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των 
υλικών της Ευρώπης με ιστορική ή 
πολιτιστική αξία.

Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020. Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο 
ΜΜΕ επικεντρώνεται σε όλους τους 
τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που 
επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για 
ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση. Το 

Οι ΜΜΕ θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020. Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο 
ΜΜΕ επικεντρώνεται σε όλους τους 
τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που 
επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για 
ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση. Το 
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μέσο αυτό θα διατίθεται για όλους τους 
τύπους καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
καινοτομιών υπηρεσιών. Στόχος είναι να 
ενισχυθεί η συμπλήρωση του κενού στη 
χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία 
υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η 
προώθηση επαναστατικών καινοτομιών 
και η αύξηση της εμπορευματοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον 
ιδιωτικό τομέα.

μέσο αυτό θα διατίθεται για όλους τους 
τύπους καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
καινοτομιών υπηρεσιών, καθώς και των 
καινοτομιών στις δημιουργικές 
βιομηχανίες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η 
συμπλήρωση του κενού στη 
χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία 
υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η 
προώθηση επαναστατικών καινοτομιών 
και η αύξηση της εμπορευματοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.2 – επιμέρους σημείο 3.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχτεί καινοτομία που 
υπαγορεύεται από την αγορά με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των 
όρων πλαισίωσης της καινοτομίας, καθώς 
και μέσω της αντιμετώπισης των 
συγκεκριμένων φραγμών που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των καινοτόμων 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με 
δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης. Θα 
υποστηριχτεί η εξειδικευμένη υποστήριξη 
της καινοτομίας (σχετικά με π.χ. την 
εκμετάλλευση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τα δίκτυα παραγωγών, την 
υποστήριξη γραφείων μεταφοράς 
τεχνολογίας, τον στρατηγικό σχεδιασμό) 
και η αναθεώρηση των δημόσιων 
πολιτικών που σχετίζονται με την 
καινοτομία.

Θα υποστηριχτεί καινοτομία που 
υπαγορεύεται από την αγορά με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των 
όρων πλαισίωσης της καινοτομίας, καθώς 
και μέσω της αντιμετώπισης των 
συγκεκριμένων φραγμών που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των καινοτόμων 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με 
δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
δραστηριοποιούνται στις δημιουργικές 
βιομηχανίες. Θα υποστηριχτεί η 
εξειδικευμένη υποστήριξη της καινοτομίας 
(σχετικά με π.χ. την εκμετάλλευση της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα δίκτυα 
παραγωγών, την υποστήριξη γραφείων 
μεταφοράς τεχνολογίας, τον στρατηγικό 
σχεδιασμό) και η αναθεώρηση των 
δημόσιων πολιτικών που σχετίζονται με 
την καινοτομία. Η καινοτομία διαθέτει 
και πολιτιστική διάσταση καθώς η 
τεχνολογία ακολουθεί το περιεχόμενο. Η 
πολιτιστική ανάπτυξη για την καινοτομία, 
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πέραν της καθαρής τεχνολογικής 
αντίληψης της καινοτομίας, έχει 
αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα 
εμπρός και το τρέχον πρόγραμμα θα 
ενισχύσει τον ρυθμό αυτόν.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την παροχή στήριξης στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» στον κλάδο κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών, πρέπει να 
καθοριστεί μια ξεχωριστή προτεραιότητα 
η οποία θα προσδιορίζει το συγκεκριμένο 
πεδίο της εν λόγω στήριξης.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 1 – επιμέρους σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση 
του περιβάλλοντος ως καθοριστικού 
παράγοντα της υγείας θα απαιτηθούν 
ολοκληρωμένες μοριακές βιολογικές, 
επιδημιολογικές και τοξικολογικές 
προσεγγίσεις για τη διερεύνηση των 
σχέσεων υγείας-περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών των 
τρόπων δράσης των χημικών ουσιών, των 
συνδυασμένων εκθέσεων στη ρύπανση και 
άλλων περιβαλλοντικών και σχετικών με 
το κλίμα παραγόντων καταπόνησης, 
ολοκληρωμένες τοξικολογικές δοκιμές, 
καθώς και εναλλακτικές λύσεις για τις 
δοκιμές σε ζώα. Χρειάζονται καινοτόμες 
προσεγγίσεις της αξιολόγησης της έκθεσης 
με τη χρήση νέας γενιάς βιοδεικτών 
βασισμένων σε κλάδους «-ωματικής» και 

Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση 
του περιβάλλοντος ως καθοριστικού 
παράγοντα της υγείας θα απαιτηθούν 
ολοκληρωμένες μοριακές βιολογικές, 
επιδημιολογικές και τοξικολογικές 
προσεγγίσεις για τη διερεύνηση των 
σχέσεων υγείας-περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών των 
τρόπων δράσης των χημικών ουσιών, των 
συνδυασμένων εκθέσεων στη ρύπανση και 
άλλων περιβαλλοντικών και σχετικών με 
το κλίμα παραγόντων καταπόνησης, 
ολοκληρωμένες τοξικολογικές δοκιμές, 
καθώς και εναλλακτικές λύσεις για τις 
δοκιμές σε ζώα. Χρειάζονται καινοτόμες 
προσεγγίσεις της αξιολόγησης της έκθεσης 
με τη χρήση νέας γενιάς βιοδεικτών 
βασισμένων σε κλάδους «-ωματικής» και 
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επιγενετική, ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις 
προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
μοντέλων για την κατανόηση 
συνδυασμένων, σωρευτικών και 
αναδυόμενων εκθέσεων, με την 
ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών και 
συμπεριφορικών παραγόντων. Θα 
υποστηριχτούν βελτιωμένοι σύνδεσμοι με 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

επιγενετική, ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις 
προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
μοντέλων για την κατανόηση 
συνδυασμένων, σωρευτικών και 
αναδυόμενων εκθέσεων, με την 
ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών και 
συμπεριφορικών παραγόντων, όπως η 
φυσική αγωγή. Θα υποστηριχτούν 
βελτιωμένοι σύνδεσμοι με τα 
περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 1 – επιμέρους σημείο 1.12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διεπιστημονική προηγμένη και 
εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία με 
επιστήμες της συμπεριφοράς, του γήρατος, 
ψηφιακές και άλλες επιστήμες είναι 
απαραίτητες για την εξεύρεση αποδοτικών 
ως προς το κόστος και φιλικών προς το 
χρήστη λύσεων για την ενεργή, 
ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη 
καθημερινή διαβίωση (στο σπίτι, στο χώρο 
εργασίας κλπ) του γηράσκοντος 
πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρίες.
Αυτό ισχύει για διάφορες συνθήκες και για 
τεχνολογίες, συστήματα και υπηρεσίες που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και τις 
ανθρώπινες λειτουργίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, 
των έξυπνων εξατομικευμένων 
τεχνολογιών υποβοήθησης, της ρομποτικής 
υπηρεσιών και της κοινωνικής ρομποτικής 
και των περιβαλλόντων υποβοηθούμενης 
διαβίωσης. Θα υποστηριχθούν πιλοτικά 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας για 
την αξιολόγηση της υλοποίησης και της 
ευρείας διείσδυσης λύσεων.

Η διεπιστημονική προηγμένη και 
εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία με 
επιστήμες της συμπεριφοράς, του γήρατος, 
ψηφιακές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές και 
άλλες επιστήμες είναι απαραίτητες για την 
εξεύρεση αποδοτικών ως προς το κόστος 
και φιλικών προς το χρήστη λύσεων για 
την ενεργή, ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη καθημερινή διαβίωση (στο 
σπίτι, στο χώρο εργασίας κλπ) του 
γηράσκοντος πληθυσμού και των ατόμων 
με αναπηρίες. Αυτό ισχύει για διάφορες 
συνθήκες και για τεχνολογίες, συστήματα 
και υπηρεσίες που βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής και τις ανθρώπινες 
λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της 
κινητικότητας, των έξυπνων 
εξατομικευμένων τεχνολογιών 
υποβοήθησης, της ρομποτικής υπηρεσιών 
και της κοινωνικής ρομποτικής και των 
περιβαλλόντων υποβοηθούμενης 
διαβίωσης. Θα υποστηριχθούν πιλοτικά 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας για 
την αξιολόγηση της υλοποίησης και της 
ευρείας διείσδυσης λύσεων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 1 – επιμέρους σημείο 1.13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδυνάμωση των ατόμων προκειμένου 
να βελτιώσουν και να διαχειριστούν την 
υγεία τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους θα έχει ως αποτέλεσμα οικονομίες 
στα συστήματα υγείας, επιτρέποντας τη 
διαχείριση των χρόνιων νόσων εκτός 
νοσοκομείων και τη βελτίωση της έκβασης 
της υγείας. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
έρευνα σε συμπεριφορικά και κοινωνικά 
μοντέλα, κοινωνικές στάσεις και 
φιλοδοξίες σε σχέση με εξατομικευμένες 
τεχνολογίες υγείας, κινητά ή/και φορητά 
εργαλεία, νέους διαγνωστικούς ελέγχους 
και εξατομικευμένες υπηρεσίες που 
προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής, την 
ευημερία, την αυτοεξυπηρέτηση, τη 
βελτιωμένη επαγγελματική διάδραση 
πολιτών/επαγγελματιών της υγείας, τα 
εξατομικευμένα προγράμματα διαχείρισης 
των νόσων και των αναπηριών καθώς και 
την υποστήριξη για τις υποδομές γνώσεων.

Η ενδυνάμωση των ατόμων προκειμένου 
να βελτιώσουν και να διαχειριστούν την 
υγεία τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους θα έχει ως αποτέλεσμα οικονομίες 
στα συστήματα υγείας, επιτρέποντας τη 
διαχείριση των χρόνιων νόσων εκτός 
νοσοκομείων και τη βελτίωση της έκβασης 
της υγείας. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
έρευνα σε συμπεριφορικά και κοινωνικά 
μοντέλα, κοινωνικές στάσεις, στην 
επίδραση της σωματικής άσκησης, και 
φιλοδοξίες σε σχέση με εξατομικευμένες 
τεχνολογίες υγείας, με στόχο κυρίως την 
πρόληψη των ασθενειών, κινητά ή/και 
φορητά εργαλεία, νέους διαγνωστικούς 
ελέγχους και εξατομικευμένες υπηρεσίες 
που προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής, την 
ευημερία, την αυτοεξυπηρέτηση, τη 
βελτιωμένη επαγγελματική διάδραση 
πολιτών/επαγγελματιών της υγείας, τα 
εξατομικευμένα προγράμματα διαχείρισης 
των νόσων και των αναπηριών καθώς και 
την υποστήριξη για τις υποδομές γνώσεων.

Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 5 – επιμέρους σημείο 5.1 – επιμέρους σημείο 5.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την 
ικανότητα της κοινωνίας και της 
οικονομίας για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Τα αποτελεσματικά, 
ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά μέτρα 
προς ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που 
είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίματος καθιστούν αναγκαία την 

Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την 
ικανότητα της κοινωνίας και της 
οικονομίας για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Τα αποτελεσματικά, 
ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά μέτρα 
προς ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που 
είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίματος καθιστούν αναγκαία την 
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ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών 
σημείων, εκθέσεων του πληθυσμού, 
κινδύνων, κόστους και ευκαιριών που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
την ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη 
ακραία γεγονότα και απειλές που 
προκαλούνται από το κλίμα και την 
επανάληψή τους. Η ανάλυση αυτή θα 
αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, στις υποδομές, 
τους οικονομικούς και φυσικούς πόρους.
Θα δοθεί έμφαση στα φυσικά 
οικοσυστήματα και στα δομημένα 
περιβάλλοντα υψηλότερης αξίας, καθώς 
επίσης στους βασικούς κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς σε 
όλη την Ευρώπη. Θα πραγματοποιηθούν 
δράσεις που θα διερευνήσουν τις 
επιπτώσεις και τους αυξανόμενους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και 
τις αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα 
θα αξιολογήσει καινοτόμες, ισοδύναμα 
κατανεμημένες και αποδοτικές ως προς το 
κόστος επεμβάσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας και της προσαρμογής των 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και 
των σχετικών αποτελεσμάτων, για την 
ενημέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα 
και τις κλίμακες. Θα περιλαμβάνονται 
επίσης ο πιθανός αντίκτυπος, το κόστος 
και οι κίνδυνοι των επιλογών της 
γεωμηχανικής. Θα διερευνηθούν επίσης οι 
σύνθετες διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις και 
οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνων σε 
σχέση με άλλες κλιματικές και τομεακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίκτυπων στην απασχόληση και στα 
επίπεδα διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων.

ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών 
σημείων, εκθέσεων του πληθυσμού, 
κινδύνων, κόστους και ευκαιριών που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
την ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη 
ακραία γεγονότα και απειλές που 
προκαλούνται από το κλίμα και την 
επανάληψή τους. Η ανάλυση αυτή θα 
αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, στις υποδομές, 
τους οικονομικούς και φυσικούς πόρους, 
και θα επιφυλάξει ιδιαίτερη προσοχή 
στην πολιτιστική κληρονομιά της 
Ευρώπης και σε μια προσέγγιση που 
μπορεί να εντοπίσει εκείνες τις 
δραστηριότητες που μπορούν να φέρουν 
πιο κοντά ανθρώπους από διαφορετικές 
κοινότητες. Θα δοθεί έμφαση στα φυσικά 
οικοσυστήματα και στα δομημένα 
περιβάλλοντα υψηλότερης αξίας, καθώς 
επίσης στους βασικούς κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς σε 
όλη την Ευρώπη. Θα πραγματοποιηθούν 
δράσεις που θα διερευνήσουν τις 
επιπτώσεις και τους αυξανόμενους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και 
τις αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα 
θα αξιολογήσει καινοτόμες, ισοδύναμα 
κατανεμημένες και αποδοτικές ως προς το 
κόστος επεμβάσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας και της προσαρμογής των 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και 
των σχετικών αποτελεσμάτων, για την 
ενημέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα 
και τις κλίμακες. Θα περιλαμβάνονται 
επίσης ο πιθανός αντίκτυπος, το κόστος 
και οι κίνδυνοι των επιλογών της 
γεωμηχανικής. Θα διερευνηθούν επίσης οι 
σύνθετες διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις και 
οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνων σε 
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σχέση με άλλες κλιματικές και τομεακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίκτυπων στην απασχόληση και στα 
επίπεδα διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες 
ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο 
προσδιορισμός, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στόχων των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών και πολιτικών θα απαιτήσουν 
επικεντρωμένη έρευνα σε υψηλής 
ποιότητας στατιστικά συστήματα 
πληροφοριών και την ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων οργάνων που θα 
επιτρέψουν στους διαμορφωτές πολιτικής 
να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και την 
αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 
μέτρων ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, 
της πολιτιστικής πολυμορφίας και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων, με βάση, για 
παράδειγμα, τη δράση του κλάδου της 
κοινωνικής οικονομίας στον τομέα της 
κοινωνικής καινοτομίας και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο 
και τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
έρευνα. Η έρευνα και άλλες 
δραστηριότητες θα υποστηρίξουν την 
υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
καθώς και άλλων σχετικών εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ. Ο προσδιορισμός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και 
πολιτικών θα απαιτήσουν επικεντρωμένη 
έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά 
συστήματα πληροφοριών και την 
ανάπτυξη προσαρμοσμένων οργάνων που 
θα επιτρέψουν στους διαμορφωτές 
πολιτικής να αξιολογήσουν τη συμβολή
των προβλεπόμενων μέτρων ιδίως υπέρ της 
κοινωνικής ένταξης.
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Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.1 – επιμέρους σημείο 6.1.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, 
καθώς και της ιστορικής εξέλιξης 
ταυτοτήτων, πολυμορφίας, εδαφών, 
θρησκειών, πολιτισμών και αξιών. Στα 
παραπάνω περιλαμβάνεται η καλή 
κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εξάλλου, η κατανόηση των 
εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν 
από την διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό 
όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι 
σημαντική προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές 
γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 
έννοια, μέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, 
πολιτισμών και αξιών, της κυκλοφορίας 
ιδεών και πεποιθήσεων και των 
συνδυασμών αρχών και πρακτικών 
αμοιβαιότητας, ομοιότητας και ισότητας.
Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 
δημοκρατία, κυρίως μέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών και η δημιουργία 
πολιτιστικά βιώσιμης ανάπτυξης στην 
Ευρώπη απαιτεί την ανάλυση των 
μεταβαλλόμενων δημοκρατικών 
πρακτικών και προσδοκιών, καθώς και της 
ιστορικής εξέλιξης ταυτοτήτων, 
πολυμορφίας, εδαφών, θρησκειών, 
πολιτισμών και αξιών. Το γεγονός αυτό θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία για
να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της
ιστορίας της Ευρώπης, της πολυμορφίας 
της, της αξίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και προκειμένου να 
επιτραπεί στους Ευρωπαίους πολίτες να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες και απόψεις με 
τα ποικίλα πολιτιστικά και επικοινωνιακά 
μέσα και τις δυνατότητες που τους 
προσφέρονται σήμερα. Η κατανόηση των 
εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν 
από την διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό 
όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι 
σημαντική προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα, η πολιτιστική κληρονομιά και η
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η έρευνα 
θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
κοινωνίες και οι πολιτικές γίνονται πιο 
ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία έννοια, μέσω 
εξελίξεων ταυτοτήτων, πολιτισμών και 
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ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

αξιών, της κυκλοφορίας ιδεών και 
πεποιθήσεων και των συνδυασμών αρχών 
και πρακτικών αμοιβαιότητας, ομοιότητας 
και ισότητας. Θα αναλύσει τον τρόπο με 
τον οποίο ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται 
να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και 
τη δημοκρατία, κυρίως μέσω της 
απόκτησης διαφόρων δεξιοτήτων και της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Επομένως, ιδιαίτερη σημασία έχει η 
ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα 
πολιτικά συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι 
σε τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων
πολιτιστικών συστημάτων που παρέχουν 
βασικές μορφές κοινωνικών δεσμών, όπως 
η οικογένεια, η απασχόληση και η 
πρόσβαση στην ψυχαγωγία, ο πολιτισμός 
και ο διαπολιτισμικός διάλογος, η τυπική, 
άτυπη, και μη τυπική εκπαίδευση, ο 
αθλητισμός, η εργασία και βοηθούν στην 
καταπολέμηση της φτώχειας. Θα λάβει υπ’ 
όψιν τη σημασία της μετανάστευσης και 
της δημογραφίας και των πολιτιστικών 
προκλήσεων που δημιουργούν στη 
μελλοντική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
πολιτικών. Η έρευνα θα λάβει επίσης 
υπόψη τον ρόλο της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην Ένωση.

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.1 – επιμέρους σημείο 6.1.3 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διακριτό ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό σύστημα της Ευρώπης 
έρχεται αντιμέτωπο ολοένα και 
περισσότερο τις επιπτώσεις των 
παγκόσμιων αλλαγών. Η Ευρώπη, 
προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω την 
εξωτερική δράση της στη γειτονιά της και 
πέρα από αυτή, αλλά και το ρόλο της ως 

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

παγκόσμιου παράγοντα, πρέπει να 
βελτιώσει τις ικανότητές της για ορισμό, 
ιεράρχηση, επεξήγηση, αξιολόγηση και 
προώθηση των στόχων πολιτικής της με 
άλλες περιοχές του κόσμου και κοινωνίες 
για περαιτέρω συνεργασία ή αποφυγή ή 
επίλυση συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει επίσης να βελτιώσει τις ικανότητές 
της για πρόβλεψη και αντίδραση στην 
εξέλιξη και τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης. Αυτό απαιτεί 
μεγαλύτερη κατανόηση της ιστορίας, των 
πολιτισμών και των πολιτικοοικονομικών 
συστημάτων άλλων περιοχών του κόσμου, 
καθώς και του ρόλου και της επιρροής 
διακρατικών παραγόντων. Τέλος, η 
Ευρώπη πρέπει επίσης να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην παγκόσμια 
διαχείριση σε βασικούς τομείς, όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η εργασία, η 
οικονομική συνεργασία, η πολιτιστική 
συνεργασία και ο διαπολιτισμικός 
διάλογος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
άμυνα και η ασφάλεια. Αυτό συνεπάγεται 
τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων 
ικανοτήτων είτε στον τομέα των 
εργαλείων, των συστημάτων και των 
οργάνων ανάλυσης είτε στον τομέα της 
διπλωματίας στην επίσημη και ανεπίσημη 
διεθνή σκηνή με κυβερνητικούς και μη 
κυβερνητικούς παράγοντες.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.1 – επιμέρους σημείο 6.1.4 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σύνδεση στο πλαίσιο του ανταγωνισμού
νεοεμφανιζόμενων ιδρυμάτων, κέντρων 
αριστείας και καινοτόμων συνόλων σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές με 
διεθνείς ηγετικούς εταίρους σε άλλες 
περιοχές στην Ευρώπη. Περιλαμβάνονται 
συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων 

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

αναπτυγμένων περιοχών, ανταλλαγές 
προσωπικού, συμβουλές και βοήθεια 
ειδικών και η ανάπτυξη κοινών 
στρατηγικών για την δημιουργία κέντρων 
αριστείας που ενδέχεται να υποστηρίζονται 
από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Θα 
εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας 
δεσμών με καινοτόμες ομάδες και 
αναγνώρισης της αριστείας σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, επίσης μέσω 
εξετάσεων από ομότιμους κριτές και 
απονομών τίτλων αριστείας στα ιδρύματα 
εκείνα που πληρούν τα διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.1 – επιμέρους σημείο 6.1.4 –
περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Διευκόλυνση της ευρύτερης δυνατής 
πρόσβασης στην επιστημονική και 
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και στα 
δεδομένα ερευνών στις προαναφερθείσες 
περιφέρειες.

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.2 – επιμέρους σημείο 6.2.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινωνική καινοτομία παράγει νέα 
αγαθά, υπηρεσίες, διαδικασίες και μοντέλα 
που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 
ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές 
σχέσεις. Είναι σημαντική η κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο η κοινωνική 
καινοτομία και δημιουργικότητα ενδέχεται 
να οδηγήσουν στην αλλαγή υφιστάμενων 

Η κοινωνική καινοτομία παράγει νέα 
αγαθά, υπηρεσίες, διαδικασίες και μοντέλα 
που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 
ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές 
σχέσεις. Είναι σημαντική η κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο η κοινωνική 
καινοτομία και δημιουργικότητα ενδέχεται 
να οδηγήσουν στην αλλαγή υφιστάμενων 



AD\905244EL.doc 23/27 PE487.744v02-00

EL

δομών και πολιτικών και του τρόπου με 
τον οποίο μπορούν να ενθαρρυνθούν και 
να αναβαθμιστούν. Οι στοιχειώδεις, 
ηλεκτρονικές και κατανεμημένες 
πλατφόρμες δικτύωσης πολιτών, οι οποίες 
τους επιτρέπουν να συνεργάζονται και να 
συν-δημιουργούν λύσεις που βασίζονται σε 
εκτεταμένη ευαισθητοποίηση του 
κοινωνικού, πολιτικού και 
περιβαλλοντικού πλαισίου, είναι δυνατό να 
αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο 
υποστήριξης των στόχων της Ευρώπης 
2020. Επίσης, θα υποστηριχτούν η 
δικτύωση και ο πειραματισμός της χρήσης 
ΤΠΕ για τη βελτίωση των διαδικασιών 
μάθησης, καθώς και δίκτυα κοινωνικών 
νεωτεριστών και κοινωνικών 
επιχειρηματιών.

δομών και πολιτικών και του τρόπου με 
τον οποίο μπορούν να ενθαρρυνθούν και 
να αναβαθμιστούν. Οι στοιχειώδεις, 
ηλεκτρονικές και κατανεμημένες 
πλατφόρμες δικτύωσης πολιτών, οι οποίες 
τους επιτρέπουν να συνεργάζονται και να 
συν-δημιουργούν λύσεις που βασίζονται σε 
εκτεταμένη ευαισθητοποίηση του 
κοινωνικού, πολιτιστικού, πολιτικού και 
περιβαλλοντικού πλαισίου, είναι δυνατό να 
αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο 
υποστήριξης των στόχων της Ευρώπης 
2020. Επίσης, θα υποστηριχτούν η 
δικτύωση και ο πειραματισμός της χρήσης 
ΤΠΕ για τη βελτίωση των διαδικασιών 
μάθησης, καθώς και δίκτυα κοινωνικών 
νεωτεριστών και κοινωνικών και 
πολιτιστικών επιχειρηματιών.

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.2 – επιμέρους σημείο 6.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους 
κοινωνικούς φορείς να αλληλεπιδράσουν 
στο πλαίσιο του κύκλου καινοτομίας 
αυξάνει την ποιότητα, τη συνάφεια, την 
αποδοχή και την βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων της καινοτομίας 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας. Αυτό απαιτεί την 
ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, γνώσεων 
και ικανοτήτων σε ατομικό και 
οργανωτικό, καθώς και σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο. Η επιστημονικά 
εγγράμματη, υπεύθυνη και δημιουργική 
κοινωνία θα καλλιεργηθεί μέσω της 
προώθησης των κατάλληλων 
επιστημονικών μεθόδων εκπαίδευσης και 
μέσω της έρευνας στον τομέα αυτό. Η
ισότητα των φύλων θα προωθηθεί 
ιδιαίτερα από τις υποστηριζόμενες αλλαγές 
στην οργάνωση των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και στο περιεχόμενο και τη 

Η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους 
κοινωνικούς φορείς να αλληλεπιδράσουν 
στο πλαίσιο του κύκλου καινοτομίας 
αυξάνει την ποιότητα, τη συνάφεια, την 
αποδοχή και την βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων της καινοτομίας 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας. Αυτό απαιτεί την 
ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, γνώσεων 
και ικανοτήτων σε ατομικό και 
οργανωτικό, καθώς και σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο. Η επιστημονικά 
εγγράμματη, υπεύθυνη και δημιουργική 
κοινωνία θα καλλιεργηθεί μέσω της 
προώθησης των κατάλληλων 
επιστημονικών μεθόδων εκπαίδευσης και 
μέσω της έρευνας στον τομέα αυτό. Η
αρχή της μη διάκρισης και της ισότητας
των φύλων θα προωθηθεί ιδιαίτερα από τις 
υποστηριζόμενες αλλαγές στην οργάνωση 
των ερευνητικών ιδρυμάτων και στο 
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σχεδίαση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Για τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας της γνώσης εντός της 
επιστημονικής κοινότητας και του 
ευρύτερου κοινού θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω η προσβασιμότητα και η χρήση 
των αποτελεσμάτων δημόσια 
χρηματοδοτούμενης έρευνας. Θα 
προωθηθεί ένα πλαίσιο δεοντολογίας για 
την έρευνα και καινοτομία, βασισμένο στις 
βασικές αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντανακλώνται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε όλους 
τους σχετικούς νόμους και συμβάσεις της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τους σχετικούς 
διεθνείς οργανισμούς.

περιεχόμενο και τη σχεδίαση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων. Για τη 
βελτίωση της κυκλοφορίας της γνώσης 
εντός της επιστημονικής κοινότητας και 
του ευρύτερου κοινού θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω η προσβασιμότητα και η χρήση 
των αποτελεσμάτων δημόσια 
χρηματοδοτούμενης έρευνας. Θα 
προωθηθεί ένα πλαίσιο δεοντολογίας για 
την έρευνα και καινοτομία, βασισμένο στις 
βασικές αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντανακλώνται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε όλους 
τους σχετικούς νόμους και συμβάσεις της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τους σχετικούς 
διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.3 – επιμέρους σημείο 6.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση συστημάτων, 
εξοπλισμών, εργαλείων, διαδικασιών και 
μεθόδων ταχείας αναγνώρισης για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR. Τα παραπάνω θα 
αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
ενοποιημένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
συνόρων, που περιλαμβάνει επίσης την 
αυξημένη συνεργασία με υποψήφιες και 
δυνητικά υποψήφιες χώρες και χώρες που 

Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση συστημάτων, 
εξοπλισμών, εργαλείων, διαδικασιών και 
μεθόδων ταχείας αναγνώρισης για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR. Τα παραπάνω θα 
αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
ενοποιημένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
συνόρων, που περιλαμβάνει επίσης την 
αυξημένη συνεργασία και την ανάπτυξη 
μιας πρόσφορης πολιτικής 
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συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας.

διαπολιτισμικού διαλόγου με υποψήφιες 
και δυνητικά υποψήφιες χώρες και χώρες 
που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας.

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙII – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.3 – επιμέρους σημείο 6.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο.
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν 
τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση 
σε πραγματικό χρόνο απειλών στον 
κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες και την προστασία υποδομές 
ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας. Η ψηφιακή 
κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη με 
συνεχώς μεταβαλλόμενες χρήσεις και 
καταχρήσεις του Διαδικτύου, νέους 
τρόπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης, νέες 
κινητές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
γεωεντοπισμού και την εμφάνιση του 
Διαδικτύου των πραγμάτων. Αυτό απαιτεί 
ένα νέο τύπο έρευνας που πρέπει να 
ενεργοποιείται από τις αναδυόμενες 
εφαρμογές, τη χρήση και τις κοινωνιακές 
τάσεις. Θα αναληφθούν εύστροφες 
ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών Ε&Α 
για ταχεία αντίδραση σε νέες σύγχρονες 
εξελίξεις στον τομέα της εμπιστοσύνης και 
της ασφάλειας.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο.
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν 
τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση 
σε πραγματικό χρόνο απειλών στον 
κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες και την προστασία υποδομές 
ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας. Η ψηφιακή 
κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη με 
συνεχώς μεταβαλλόμενες χρήσεις και 
καταχρήσεις του Διαδικτύου (πράγμα που 
απαιτεί, μεταξύ άλλων, να αναπτυχθεί 
ειδική τεχνολογική έρευνα προκειμένου 
να καταπολεμηθεί η παιδική 
πορνογραφία στο Διαδίκτυο), νέους 
τρόπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης, νέες 
κινητές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
γεωεντοπισμού και την εμφάνιση του 
Διαδικτύου των πραγμάτων. Αυτό απαιτεί 
ένα νέο τύπο έρευνας που πρέπει να 
ενεργοποιείται από τις αναδυόμενες 
εφαρμογές, τη χρήση και τις κοινωνιακές 
τάσεις. Θα αναληφθούν εύστροφες 
ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών Ε&Α 
για ταχεία αντίδραση σε νέες σύγχρονες 
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εξελίξεις στον τομέα της εμπιστοσύνης και 
της ασφάλειας.
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