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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η νομοθετική δέσμη «Ορίζοντας 2020» θεσπίζει ένα ενιαίο πρόγραμμα πλαίσιο που διέπει τη 
στήριξη της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020. 

Οι βασικοί στόχοι της είναι η παροχή βοήθειας για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η βελτίωση της σύνδεσης 
μεταξύ της βασικής έρευνας και της καινοτομίας στην αγορά, και η απλοποίηση των κανόνων 
που αφορούν τη συμμετοχή, όπως επίσης η ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι πλέον σημαντικοί προβληματισμοί της 
Επιτροπής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται στο «Μέρος ΙΙΙ» που αναφέρεται στις κοινωνιακές 
προκλήσεις. Το εν λόγω μέρος εξετάζει τομείς, όπως η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια, η 
βιοποικιλότητα, η αλλαγή του κλίματος, η αποδοτικότητα των πόρων και η ενεργειακή 
απόδοση, και περιλαμβάνει εγκάρσια εστίαση στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, ενώ 
αναγνωρίζει ρητά τον παγκόσμιο χαρακτήρα όλων των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό το 
μέρος έλκει το μεγαλύτερο κονδύλιο του προϋπολογισμού από τα τρία που προσδιορίζονται. 

Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει πολλά ευπρόσδεκτα στοιχεία, ιδίως την εστίαση στην 
υποστήριξη του πλήρους κύκλου από τη βασική έρευνα, ως την καινοτομία και την 
εμπορευματοποίηση και διοχέτευση στην αγορά.  Η έμφαση στον διεθνή χαρακτήρα των 
κοινωνιακών προκλήσεων είναι επίσης ευπρόσδεκτη, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω 
διευκρίνιση και ενίσχυση.

Ο συντάκτης επέλεξε να εστιάσει τις τροπολογίες στις ακόλουθες προτεραιότητες:

 Στη διασφάλιση ότι οι παράγοντες στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τόσο με συμμετοχή σε έργα και δραστηριότητες, 
όσο και με πρόσβαση στα αποτελέσματα των έργων, και την αποφυγή της 
επικράτησης της έννοιας της «Ευρώπης-οχυρού» στο πλαίσιο του κανονισμού. 

 Στην ενίσχυση του δυναμικού των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
κοινωνιακής πρόκλησης «Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία» για συνεισφορά 
στις παγκόσμιες επιταγές υγείας, ειδικότερα στην αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με 
τη φτώχεια και παραμελημένων λοιμωδών νόσων. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης 
επιθυμεί να αφιερωθεί ένα σταθερό μέρος του εν λόγω προϋπολογισμού για την υγεία 
σε δράσεις για την καταπολέμηση των σχετιζόμενων με τη φτώχεια και 
παραμελημένων νόσων. 

 Στη διασφάλιση ότι οι προτεραιότητες και οι δεσμεύσεις της ΕΕ σε σχέση με την 
εξωτερική και την αναπτυξιακή πολιτική θα ληφθούν υπόψη ιδίως στους τομείς της 
αλλαγής του κλίματος, της βιοποικιλότητας, της αποδοτικότητας των πόρων και της 
ενεργειακής απόδοσης, και την υπενθύμιση ειδικότερα του ρόλου της διαστημικής 
έρευνας για τη συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται αμοιβαία οφέλη τόσο για την ΕΕ όσο και για τις τρίτες 
χώρες εταίρους της, ενώ συνάδουν επίσης με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής. Επιπλέον, η συνεργασία στον τομέα της έρευνας μπορεί να αποτελέσει πολύ 
χρήσιμη μορφή συνεργασίας των χωρών –ειδικά των χωρών μέσου εισοδήματος– που δεν 
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επωφελούνται πλέον από τη διμερή ενίσχυση της ΕΕ βάσει του νέου μηχανισμού 
αναπτυξιακής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό 
στόχο του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό 
του, στους κανόνες του, στη 
δημοσιονομική διαχείρισή του και στην 
υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως 
στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ τόσο της 
Ένωσης, όσο και των συνδεμένων και 
των τρίτων χωρών, 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. 

Τροπολογία2
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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, το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει : να 
προωθήσει τη συμμετοχή και την βάσει 
αντικειμενικής ενημέρωσης συμμετοχή 
των πολιτών και της κοινωνίας των 
πολιτών στη διαδικασία της έρευνας και 
καινοτομίας, να προωθήσει την 
εκπαίδευση στις επιστήμες, να 
διασφαλίσει το σεβασμό της νομοθεσίας
περί δεοντολογίας και να προωθήσει την 
ανάδειξη των υψηλότερων δεοντολογικών 
προδιαγραφών και την προσήλωση σε 
αυτές, να αυξήσει την προσβασιμότητα 
και την επαναχρησιμοποίηση των 
αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης 
από το δημόσιο έρευνας, ιδίως τις 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, να 
αναπτύξει υπεύθυνα θεματολόγια έρευνας 
και καινοτομίας καθώς και πλαισίου 
διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις 
ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών 
και της κοινωνίας των πολιτών, 
ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της 
έρευνας του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η έρευνα και η καινοτομία 
βασίζονται αποκλειστικά στην ικανότητα 
των επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο για 
ανοικτή πρόσβαση, ανταλλαγή και χρήση 
επιστημονικών πληροφοριών, με 
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παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τους 
εμπλεκόμενους φορείς των 
αναπτυσσόμενων χωρών, στις οποίες 
πρέπει να βελτιωθεί το τοπικό ερευνητικό 
δυναμικό, και η συνεργασία των οποίων 
με τους εταίρους της Ένωσης θα 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση κοινών, 
παγκόσμιων προκλήσεων, 
συνεισφέροντας στην ερευνητική 
αριστεία της Ένωσης. Για να ενισχυθούν 
η κυκλοφορία και η αξιοποίηση των 
γνώσεων, θα πρέπει η δωρεάν ανοικτή 
πρόσβαση σε επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, η οποία περιλαμβάνεται 
ήδη στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, να 
αποτελέσει τη γενική αρχή για τις 
επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 
Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση σε 
άλλα επιστημονικά δεδομένα που 
παράγονται ή συλλέγονται στο πλαίσιο 
δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνών, 
ούτως ώστε η ανοικτή πρόσβαση σε 
ανάλογα δεδομένα να καταστεί ο γενικός 
κανόνας έως το 2020.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. Θα ληφθούν υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για 
τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες 
τεχνολογίες. Κατά τις ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. Θα ληφθούν υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για 
τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες
τεχνολογίες. Κατά τις ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
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λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ. Οι 
αρχές δεοντολογίας, όπως η Διακήρυξη 
του Ελσίνκι, επιβάλλουν να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού τα επιστημονικά 
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται
στο πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενων 
ερευνών, ανεξάρτητα από το αν τούτο 
συμβαίνει στην Ευρώπη ή αλλού στον 
κόσμο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η υγεία, η 
εκπαίδευση, το διάστημα, το περιβάλλον, η 
βιώσιμη ενέργεια, η ανταγωνιστικότητα 
και οι ΜΜΕ, η εσωτερική ασφάλεια, ο 
πολιτισμός και τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας, και με τα ταμεία για την 
πολιτική συνοχής και την πολιτική για την 
αγροτική ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να 
συμβάλλουν ειδικά στην ενίσχυση των 
εθνικών και περιφερειακών δυνατοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. Η 
ανάπτυξη συνεργειών με τα προγράμματα 
εξωτερικής δράσης και ανάπτυξης της 
Ένωσης θα βοηθήσει επίσης να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», με παράλληλη τήρηση της αρχής 
της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, 
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που περιλαμβάνεται στο άρθρο 208 της 
ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιστημονικά δεδομένα που 
παράγονται ή συλλέγονται στο πλαίσιο 
δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνών οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε ανθρώπινα 
όντα, για παράδειγμα στο πλαίσιο 
κλινικών δοκιμών, πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού και να είναι 
προσβάσιμα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 α
Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών

(1) Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών (περιλαμβανομένων εκείνων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας) και του 
αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
(περιλαμβανομένων εκείνων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας) πρέπει να 
πραγματοποιείται ως μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.
(2) Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
καλύτερη ενημέρωση και στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
περιλαμβανομένων εκείνων που 
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δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας. Για τον 
σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και άλλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, για το σκοπό αυτό.
(3) Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ζητείται η 
γνώμη των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών (περιλαμβανομένων εκείνων 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης σε κοινές επιχειρήσεις που 
ιδρύονται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ 
δυνάμει του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου, με την επιφύλαξη τροποποίησης 
των βασικών πράξεων τους· σε νέες 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που συστήνονται βάσει του άρθρου 187 
της ΣΛΕΕ· και σε άλλους χρηματοδοτικούς 
φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [55 
παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση v) ή 
vii)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[νέος δημοσιονομικός κανονισμός]. Αυτή 
η μορφή συμπράξεων μπορεί να 
υλοποιηθεί μόνον εφόσον δικαιολογείται 
από το πεδίο εφαρμογής των 
επιδιωκόμενων στόχων και το εύρος των 
απαιτούμενων πόρων·

(α) χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης σε κοινές επιχειρήσεις που 
ιδρύονται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ 
δυνάμει του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου, με την επιφύλαξη τροποποίησης 
των βασικών πράξεων τους· σε νέες 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που συστήνονται βάσει του άρθρου 187 
της ΣΛΕΕ· σε άλλες υπάρχουσες 
καινοτόμες εταιρικές σχέσεις έρευνας και 
καινοτομίας, όπως οι εταιρικές σχέσεις 
για την ανάπτυξη προϊόντων, και σε 
άλλους χρηματοδοτικούς φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο [55 παράγραφος 1 
στοιχείο β) περίπτωση v) ή vii)] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός]. Αυτή η 
μορφή συμπράξεων μπορεί να υλοποιηθεί 
μόνον εφόσον δικαιολογείται από το πεδίο
εφαρμογής των επιδιωκόμενων στόχων και 
το εύρος των απαιτούμενων πόρων·

Τροπολογία 12
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το εύρος του αντικτύπου στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα·

(β) το εύρος του αντικτύπου στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα καθώς και 
τις κοινωνιακές προκλήσεις που είναι εκ 
φύσεως παγκόσμιες·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης 
για τις δημόσιες-ιδιωτικές συμπράξεις 
που δημιουργούνται ή χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 συμμορφώνονται πλήρως 
προς τους κανόνες που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) XX/XX 
[Δημοσιονομικός Κανονισμός], όπως και 
προς τους κανόνες που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) XX/XX [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πλαίσιο 
του Ορίζοντα2020] και σε κάθε άλλη 
σχετική παρέκκλιση που προβλέπεται 
εκεί.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι 
επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες 
δράσεις του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 

1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι 
επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες 
δράσεις του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 
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καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής 
συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς προωθείται διαμέσου και στο 
εσωτερικό του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» για την επίτευξη ιδίως 
των ακόλουθων στόχων:

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής 
συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς προωθείται και 
ενσωματώνεται στο πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» για την επίτευξη ιδίως 
των ακόλουθων στόχων:

Τροπολογία 15

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, 
όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανάπτυξη και την 
Ατζέντα για την Αλλαγή, συμπλήρωση των 
προγραμμάτων της εξωτερικής και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και συμβολή στην 
υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων στον 
τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και 
ειδικότερα στην επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και 
των επακόλουθων διεθνώς 
συμφωνημένων προσαρμογών τους.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 
κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 
ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο.

2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 
κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 
ευκαιρίες της αγοράς, τις αναπτυξιακές 
τους ανάγκες, καθώς και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο. Περιλαμβάνουν δράσεις για 
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την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες και δράσεις 
συνεργασίας επικεντρωμένες στις 
συγκεκριμένες ανάγκες τους σε τομείς 
όπως η υγεία, περιλαμβανομένης της 
έρευνας σε παραμελημένες ασθένειες και 
επιδημίες, στη γεωργία, την αλιεία και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις προτεραιότητες συνεργασίας 
λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 
πολιτικής της Ένωσης και οι ευκαιρίες 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και οι 
ενδεχόμενες αδυναμίες των συστημάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων 
χωρών.

Στις προτεραιότητες συνεργασίας 
λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 
πολιτικής της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
και αναπτυξιακών πολιτικών, και οι 
ευκαιρίες συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
καθώς και οι ενδεχόμενες αδυναμίες των 
συστημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των 
τρίτων χωρών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πολιτικές συντονισμού θα 
λειτουργήσουν επιπλέον παράλληλα με τις 
πολιτικές μετανάστευσης, ασύλου και 
ανάπτυξης προκειμένου να αποφεύγεται η 
απώλεια επιστημονικού δυναμικού για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιήσει 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας 
σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων επικοινωνίας σχετικά με τα 
στηριζόμενα έργα και αποτελέσματα. Ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται στην 
επικοινωνία βάσει του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 
να συμβάλλει στην κάλυψη της εταιρικής 
επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο βαθμό 
που σχετίζονται με το γενικό στόχο του 
παρόντος κανονισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιήσει 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας 
σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων επικοινωνίας σχετικά με τα 
στηριζόμενα έργα και αποτελέσματα. 
Προκειμένου να αυξηθούν η κυκλοφορία 
και η εκμετάλλευση των γνώσεων και να 
μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα 
της ερευνητικής προσπάθειας, η ελεύθερη 
και ανοικτή τηλεματική πρόσβαση σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, η οποία 
περιλαμβάνεται ήδη στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να 
αποτελέσει τη γενική αρχή για 
επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Η 
ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικά δεδομένα που παράγονται ή 
συλλέγονται στο πλαίσιο ερευνών που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
προωθηθεί και να δοκιμαστεί. Ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται στην 
επικοινωνία βάσει του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 
να συμβάλλει στην κάλυψη της εταιρικής 
επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο βαθμό 
που σχετίζονται με το γενικό στόχο του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

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

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 
περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 
υποεκπροσωπούνται, όπως οι ερευνητές 
από αναπτυσσόμενες ή τρίτες χώρες.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα 
των προκλήσεων και της στενής τους 
σχέσης με τις εξωτερικές πολιτικές και 
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τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, η 
στρατηγική συνεργασία με τρίτες χώρες 
θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

(The last paragraph of Annex I–paragraph 16 of the Commission text has been modified and 
becomes new paragraph 15(a))

Τροπολογία 23

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

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες, στις οποίες περιλαμβάνονται 
ζητήματα πρόσβασης στην εκπαίδευση, 
καθώς και στα κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα, 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.

Τροπολογία 24
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 
στόχο να καταδείξει: ότι στους 
διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 
συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 
ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση 
και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 
ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει 
σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα 
ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 
καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. 
Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια 
μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 
Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 
1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 
παραπομπές. . Επιπροσθέτως, αποσκοπεί 
σε σημαντική αύξηση του αριθμού των 
άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους 
οποίους χρηματοδοτεί, και σε 
συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών 
πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για 
τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών.

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 
στόχο να καταδείξει: ότι στους 
διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 
συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 
ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση 
και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 
ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει 
σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα 
ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 
καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. 
Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια 
μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 
Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 
1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 
παραπομπές. . Επιπροσθέτως, αποσκοπεί 
σε σημαντική αύξηση του αριθμού των 
άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης , 
παρέχοντας στήριξη στις νέες ερευνήτριες 
από αναπτυσσόμενες χώρες, και σε 
συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών 
πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για 
τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – 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 

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, 
παρέχοντας στους ερευνητές τη 
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επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

δυνατότητα για κατάρτιση και ενίσχυση 
των γνώσεών τους σε υψηλού επιπέδου 
ερευνητικούς οργανισμούς τρίτων χωρών. 
Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 
επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – 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 επιστημονικών 
συμπράξεων μεταξύ της Ένωσης και 
χωρών μέσου εισοδήματος και 
αναπτυσσόμενων χωρών.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι 
συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 
χάραξης πολιτικής και των φορέων 
χρηματοδότησης, τα εργαλεία 
χαρτογράφησης και παρακολούθησης για 
τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 
δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι 
συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 
χάραξης πολιτικής και των φορέων 
χρηματοδότησης, τα εργαλεία 
χαρτογράφησης και παρακολούθησης για 
τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 
δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. Οι 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές 
υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους στον τομέα των 



PE489.624v02-00 20/36 AD\911727EL.doc

EL

διεθνών σχέσεων και καλούνται σε 
διαβούλευση κατά τη διαδικασία 
διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για διεθνή συνεργασία στην 
έρευνα.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί το θέμα 
των συμπράξεων με αναπτυσσόμενες 
χώρες στον τομέα των υποδομών 
έρευνας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της 
Κοινής Στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση 
Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική 
χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη». Θα 
συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της Ένωσης αλλά 
και στην εκπλήρωση των διεθνών 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στους 
τομείς του διαστήματος, της υγείας, του 
περιβάλλοντος, της ενέργειας και της 
επισιτιστικής ασφάλειας. 
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 
πληροφορίες ζωτικής σημασίας για 
πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 
ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 
της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 
ερωτήματα, και συμβάλλει στο να 
διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως 
σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η 
διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
διάστημα, αλλά επί του παρόντος είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά προγράμματα 
τα οποία διεξάγονται από ένα υποσύνολο 
κρατών μελών της Ένωσης. Απαιτούνται 
συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης και 
επενδύσεις στην έρευνα του διαστήματος 
(βλ. άρθρο 189 της ΣΛΕΕ) προκειμένου να 
διατηρηθεί το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, να διασφαλιστεί η 
διαστημική υποδομή της Ένωσης, όπως το 
Galileo, και να υποστηριχθεί ο 
μελλοντικός ρόλος της Ένωσης στο 
διάστημα. Επιπλέον, καινοτόμες κατάντη
υπηρεσίες και εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν πληροφορίες προερχόμενες 
από το διάστημα αποτελούν σημαντική 
πηγή οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 
πληροφορίες ζωτικής σημασίας για 
πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 
ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 
της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 
ερωτήματα αλλά και σε παγκόσμιες 
προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος, 
και συμβάλλει στο να διασφαλίσει τη θέση 
της Ένωσης ως σημαντικού παίκτη στη 
διεθνή σκηνή. Η διαστημική έρευνα 
υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται στο διάστημα, αλλά επί 
του παρόντος είναι κατακερματισμένη σε 
εθνικά προγράμματα τα οποία διεξάγονται 
από ένα υποσύνολο κρατών μελών της 
Ένωσης. Απαιτούνται συντονισμός σε 
επίπεδο Ένωσης και επενδύσεις στην 
έρευνα του διαστήματος (βλ. άρθρο 189 
της ΣΛΕΕ) προκειμένου να διατηρηθεί το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να 
διασφαλιστεί η διαστημική υποδομή της 
Ένωσης, όπως το Galileo, και να 
υποστηριχθεί ο μελλοντικός ρόλος της 
Ένωσης στο διάστημα. Επιπλέον, 
καινοτόμες κατάντη υπηρεσίες και 
εφαρμογές που χρησιμοποιούν 
πληροφορίες προερχόμενες από το 
διάστημα αποτελούν σημαντική πηγή 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
εξωτερικών στόχων και των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, για παράδειγμα 
στους τομείς του περιβάλλοντος και της 
ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

Τροπολογία 31
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 
συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 
υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 
σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 
όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η 
πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 
πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 
υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 
προερχόμενες από το διάστημα. Ο 
παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 
αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 
συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 
Κίνα, Νότια Αμερική). Η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία είναι προς το παρόν 
σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 
κατηγορίας για εμπορικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 
της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. 
Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 
εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 
έντονα ανταγωνιστική αγορά. 
Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 
ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 
έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 
σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 
των τελευταίων δεκαετιών στις 
γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 
αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 
ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 
συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 
υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 
σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 
όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η 
πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 
πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 
υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 
προερχόμενες από το διάστημα. Ο 
παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 
αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 
συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 
Αφρική, Κίνα, Νότια Αμερική). Η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι προς το παρόν 
σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 
κατηγορίας για εμπορικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 
της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. 
Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 
εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 
έντονα ανταγωνιστική αγορά. 
Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 
ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 
έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 
σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 
των τελευταίων δεκαετιών στις 
γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 
αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 
ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν, και οι 
οποίες, στο θέμα του ανοίγματος των 
εξωτερικών αγορών, ασκούν πολιτικές 
εστιασμένες στην κοινωνική εταιρική 
ευθύνη, ιδιαίτερα όταν 
δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες 
χώρες. Θα προβλέπεται για όλους τους 
τύπους καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών 
στις υπηρεσίες, των μη τεχνολογικών 
καινοτομιών και των κοινωνικών 
καινοτομιών. Σκοπός είναι η ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας 
των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το χάσμα 
χρηματοδότησης κατά την πρώιμη φάση 
της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – 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 

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 
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αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος. Τα νέα μοντέλα 
χρηματοδότησης και διάδοσης της 
έρευνας, όπως τα βραβεία καινοτομίας, 
έχουν ουσιαστική σημασία για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων και για τη δυνατότητα των 
ερευνητών στην Ευρώπη και τον 
υπόλοιπο κόσμο να συμβάλλουν όσο το 
δυνατόν πιο ενεργά και αποτελεσματικά.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 
το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση, ελονοσία και παραμελημένες 
νόσοι), αντιπροσωπεύουν το 41% των 1,5 
δισεκατομμυρίων αναπροσαρμοσμένων 
λόγω αναπηρίας ετών ζωής παγκοσμίως, 
με το 8% εξ αυτών στην Ευρώπη. Πρέπει 
επίσης να υπάρξει προετοιμασία για τις 
νεοεμφανιζόμενες και επανεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα. Ο 
συγκεκριμένος τομέας των ζωονόσων 
χρειάζεται προσοχή στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, όπως και οι άλλες 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες που 
επικεντρώνονται στην υγεία των ζώων.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
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αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους παγκοσμίως, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
καλύτερη δυνατή υγεία τους, η πρόσβαση 
σε αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι ασθένειες και η φυσική ανικανότητα 
δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε 
σύμπραξη με τις τρίτες χώρες μπορεί και 
πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω παγκόσμιων 
προκλήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
χιλιετίας, και να παράσχει καλύτερη υγεία 
και ευεξία για όλους, και να διασφαλίσει 
στην Ευρώπη υπεροχή στις ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές για 
καινοτομίες στην υγεία και την ευεξία.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 

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

καινοτόμα, κλιμακούμενα, 
αποτελεσματικά και προσιτά προϊόντα, 
στρατηγικές, παρεμβάσεις και υπηρεσίες. 
Επιπλέον, η καταλληλότητα αυτών των 
προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και, σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, 
απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων σε παγκόσμιο 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
ικανότητας έρευνας και ανάπτυξης σε 
περιοχές με ενδημικές ασθένειες.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η σύσταση 
μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 
χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 
ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 
στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 
απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 
αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 
ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 
χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 
σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 
υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 
διαβίωσης.

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η διεθνής συνεργασία 
ανάμεσα σε ερευνητές προκειμένου να 
επιτευχθεί η αναγκαία κρίσιμη μάζα και 
εμπειρογνωμοσύνη, η σύσταση 
μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 
χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 
ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 
στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 
απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 
αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 
ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 
χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, διάγνωση 
και θεραπεία σχετιζόμενων με τη 
φτώχεια, παραμελημένων και σπάνιων
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νόσων, όπως επίσης μη μεταδιδόμενων 
νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 
υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 
διαβίωσης.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σχετιζόμενες με τη φτώχεια και οι 
παραμελημένες νόσοι συνιστούν 
παγκόσμιο πρόβλημα και τα κενά στην 
έρευνα πρέπει να καλυφθούν με την 
ανάπτυξη καινοτομίας με γνώμονα τις 
ανάγκες των ασθενών. Ο αυξανόμενος 
επιπολασμός αυτού του είδους των 
νεοεμφανιζόμενων ή επανεμφανιζόμενων 
μολυσματικών νόσων στην ευρωπαϊκή 
περιφέρεια –που αποτελεί συχνά 
απόρροια της αλλαγής του κλίματος, αλλά 
και της παγκόσμιας μετακίνησης 
πληθυσμών– καθώς και το διογκούμενο 
πρόβλημα της αντοχής σε 
αντιμικροβιακά φάρμακα, υπογραμμίζουν 
με τη σειρά τους την ανάγκη για μια 
συνολική, διεθνώς συντονισμένη 
προσέγγιση και αύξηση της δημόσιας 
στήριξης της έρευνας και ανάπτυξης σε 
σχέση με τις ασθένειες αυτές που κάθε 
χρόνο σκοτώνουν εκατομμύρια 
ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 
Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 
πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 
Ένωσης και να ευοδωθούν οι στόχοι 
μακροπρόθεσμα, θα παρασχεθεί στήριξη 
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έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 
έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 
ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 
προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 
δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 
νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 
λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 
διαλειτουργικές και στηρίζονται από 
καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 
συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 
συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 
του ΕΧΕ. Θα αλληλεπιδρά επίσης, όταν 
και όπως χρειάζεται, με δραστηριότητες 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 
και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση.

στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 
έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 
ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 
προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 
δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 
νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 
λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 
διαλειτουργικές και στηρίζονται από 
καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 
συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 
συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 
του ΕΧΕ. Επίσης, θα συμπληρώνει και θα 
δημιουργεί συνέργειες, όταν και όπως 
χρειάζεται, με δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη», 
των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση, των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ 
στην παγκόσμια υγεία και των 
εξωτερικών προγραμμάτων και των 
διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον 
τομέα της παγκόσμιας υγείας.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – 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 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον, το 
κλίμα και τη φτώχεια), 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 
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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.

προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
βελτίωση της επιτήρησης και της 
ετοιμότητας, η ανάπτυξη νέων και 
καλύτερων προληπτικών εμβολίων, 
θεραπειών και αγωγών· η χρήση 
φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση της 
διαχείρισης και της πρόβλεψης ασθενειών, 
η ανάπτυξη προσαρμοσμένων αγωγών 
και η θεραπεία ασθενειών· η μεταφορά 
γνώσεων στην κλινική πράξη και οι 
κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ψυχοκοινωνικών πτυχών· η βελτίωση των 
ρυθμιστικών διαδικασιών και η 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων που 
αφορούν την πρόσβαση· η καλύτερη 
συλλογή και χρήση των δεδομένων για την 
υγεία· οι τυποποιημένες τεχνικές 
ανάλυσης δεδομένων· η υγιής και 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 
διαφορών και των ανισοτήτων στον τομέα 
της υγείας, με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις, ιδίως σε 
σχέση με τη χρηματοδότηση της έρευνας 
και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της, 
προκειμένου να καθίσταται η γνώση 
κοινό κτήμα, ώστε να διευκολυνθεί και να 
επιταχυνθεί η καινοτομίας στους 
συγκεκριμένους τομείς. Σε όλες αυτές τις 
δραστηριότητες λαμβάνεται κατάλληλα 
υπόψη η ανάλυση φύλου.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις όσον αφορά το μέλλον της 
ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης, 
και να διασφαλιστούν οι παραπάνω 
στόχοι, θα πρέπει να διατεθεί κατάλληλη 
ενωσιακή χρηματοδότηση για 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
στον συγκεκριμένο τομέα.  

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 
των περιορισμένων και πεπερασμένων 
φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 
(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 
διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 
προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 
για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 
τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 
τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 
παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 
γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 
μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 
παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 
προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 
έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 
πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 
των περιορισμένων και πεπερασμένων 
φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 
(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 
διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 
προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 
για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 
τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 
τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 
παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 
γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 
μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 
παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 
προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 
έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 
πρέπει να εξασφαλίσει βιώσιμο και
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πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 
προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 
ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 
πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 
αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 
περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 
βιολογικής προέλευσης απόβλητα 
(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 
εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 
εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 
υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 
πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 
δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 
Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι το 
30% του συνόλου των τροφίμων που 
παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 
καταλήγουν στα απορρίμματα. 
Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 
μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 
στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 
εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 
εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 
παρασίτων και ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 
των παθογόνων μικροοργανισμών που 
βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 
αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 
δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 
ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 
αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 
επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 
διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 
πληθώρα προσεγγίσεων.

επαρκή εφοδιασμό πρώτων υλών, 
ενέργειας και βιομηχανικών προϊόντων, 
υπό συνθήκες μείωσης των ορυκτών 
πόρων άνθρακα (η παραγωγή πετρελαίου 
και υγροποιημένου φυσικού αερίου 
αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 60% 
έως το 2050), διατηρώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητά της. Τα βιολογικής 
προέλευσης απόβλητα (εκτιμάται ότι 
ανέρχονται στα 138 εκατομμύρια τόνους 
ετησίως στην Ένωση, εκ των οποίων το 
40% καταλήγει σε χώρο υγειονομικής 
ταφής) αποτελούν τεράστιο πρόβλημα και 
κοστίζουν, παρά το υψηλό δυναμικό 
προστιθέμενης αξίας τους. Παραδείγματος 
χάριν, υπολογίζεται ότι το 30% του 
συνόλου των τροφίμων που παράγονται 
στις ανεπτυγμένες χώρες καταλήγουν στα 
απορρίμματα. Απαιτούνται σημαντικές 
αλλαγές για τη μείωση του εν λόγω 
ποσοστού κατά 50% στην Ένωση έως το 
2030. Επιπλέον, τα εθνικά σύνορα δεν 
παρεμποδίζουν την εξάπλωση των ζωικών 
και φυτικών παρασίτων και ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 
των παθογόνων μικροοργανισμών που 
βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 
αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 
δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 
ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 
αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 
επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 
διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 
πληθώρα προσεγγίσεων. 

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 
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Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 
Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 
ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 
«Γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Αλλαγή του 
Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 
θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 
για τη δασοκομία, της θεματικής 
στρατηγικής για το έδαφος, της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 
Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 
για την καινοτομία και της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 
βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 
των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 
των ζώων και την ευημερία και 
κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της δράσης για το 
κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 
καλύτερη ενσωμάτωση της έρευνας και 
της καινοτομίας στον τομέα της 
βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 
ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, θα 
παράσχει αποτελέσματα μόχλευσης, θα 
αυξήσει τη σημασία για την κοινωνία και 
θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών 
και ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας.

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 
Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 
ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 
«Γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Αλλαγή του 
Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 
θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 
για τη δασοκομία, της θεματικής 
στρατηγικής για το έδαφος, της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 
Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 
για την καινοτομία και της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 
βοήθειας, των διεθνώς συμφωνημένων 
δεσμεύσεων αναφορικά με την παγκόσμια 
επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, των 
στρατηγικών για την υγεία των φυτών, των 
στρατηγικών για την υγεία των ζώων και 
την ευημερία και κανονιστικών πλαισίων 
για την προστασία του περιβάλλοντος, της 
υγείας και της ασφάλειας, την προώθηση 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της 
δράσης για το κλίμα, και τη μείωση των 
αποβλήτων. Η καλύτερη ενσωμάτωση του 
πλήρους κύκλου από τη βασική έρευνα 
ως την καινοτομία στον τομέα της 
βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 
ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 
προστιθέμενη αξία τους, θα παράσχει 
αποτελέσματα μόχλευσης, θα αυξήσει τη 
σημασία για την κοινωνία, θα προσφέρει 
υγιεινά είδη διατροφής και θα συμβάλλει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιώσιμης 
διαχείρισης γαιών, θαλασσών και 
ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 
πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος και του μετριασμού της. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 
βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 
γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 
αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 
πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 
αγροτικές περιοχές.

Σκοπός είναι η εξασφάλιση του 
παγκόσμιου εφοδιασμού με τρόφιμα, 
ζωοτροφές, βιομάζα και άλλες πρώτες 
ύλες, με ταυτόχρονη διασφάλιση των 
φυσικών πόρων, εντός και εκτός ΕΕ, και 
ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αρπαγής της γης στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν παγκοσμίως σε πιο 
βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 
γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 
αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 
πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 
αγροτικές περιοχές. Πρέπει να δοθεί 
προσοχή στην υγεία και τη διαχείριση του 
ζωικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων και 
των θεραπειών ασθενειών, μεταξύ άλλων 
και τροπικών.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 3.2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε διεθνές επίπεδο, η ανάληψη δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης δημιουργεί «κρίσιμη 
μάζα» προσελκύοντας το ενδιαφέρον 
άλλων πρωτοπόρων της τεχνολογίας και 
προάγοντας τις διεθνείς συμπράξεις για την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Αυτό θα 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
διεθνών εταίρων και Ένωσης με σκοπό την 
ανάληψη κοινής δράσης όπου υπάρχει 
αμοιβαίο όφελος και συμφέρον.

Σε διεθνές επίπεδο, η ανάληψη δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης δημιουργεί «κρίσιμη 
μάζα» προσελκύοντας το ενδιαφέρον 
άλλων πρωτοπόρων της τεχνολογίας και 
προάγοντας τις διεθνείς συμπράξεις για την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Αυτό θα 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
διεθνών εταίρων και Ένωσης με σκοπό την 
ανάληψη κοινής δράσης όπου υπάρχει 
αμοιβαίο όφελος και συμφέρον. Στο 
πλαίσιο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
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στις πρωτοβουλίες και τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης που αφορούν την 
καθολική πρόσβαση στην ενέργεια, και 
την προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος και τον μετριασμό των 
επιπτώσεών της.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – 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 
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.

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 και ανοικτή προσέγγιση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, με 
στοχευμένη δράση για την προώθηση και 
στήριξη της διεθνούς συνεργασίας. 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.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 
Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 
και την καινοτομία, και η προώθηση 
συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας με τη συμμετοχή τρίτων 
χωρών. Θα παρασχεθεί ιδιαίτερη στήριξη 
στην ανάπτυξη του ΕΧΕ και την ανάπτυξη 
πλαισίου συνθηκών για την καινοτομία.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η προώθηση της συνεκτικής και 
αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

(δ) η προώθηση της συνεκτικής και 
αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
πρόσβαση στα αποτελέσματα των 
ερευνών και σε σχετικό πληροφοριακό 
υλικό.
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