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Τροπολογία 35
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 36
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 
πρότεινε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία οι τομείς που την περίοδο 
2007-2013 καλύφθηκαν από το έβδομο 

(10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 
πρότεινε να συγκεντρώσει τις τρεις κύριες 
πηγές χρηματοδότησης της έρευνας και 
της καινοτομίας ( το τρέχον έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, το τρέχον σκέλος για 
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πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το 
σκέλος για την καινοτομία του 
προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. 
Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή 
δεσμεύθηκε επίσης να ενσωματώσει την 
αλλαγή του κλίματος στα προγράμματα 
δαπανών της Ένωσης και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης σε στόχους που σχετίζονται με 
το κλίμα. Η δράση για το κλίμα και η 
αποδοτικότητα των πόρων είναι 
αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 
ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές 
πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους 
ειδικούς στόχους του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ως 
αποτέλεσμα, αναμένεται ότι τουλάχιστον 
το 60% του συνολικού προϋπολογισμού 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα σχετίζεται με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Αναμένεται επίσης οι δαπάνες 
που αφορούν το κλίμα να υπερβούν το 
35% του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατών 
μεταξύ τους μέτρων για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων. Η Επιτροπή 
πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την κλίμακα και τα αποτελέσματα της 
στήριξης των στόχων για την αλλαγή του 
κλίματος. Οι δαπάνες που αφορούν το 
κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην εν λόγω 
ανακοίνωση.

την καινοτομία του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία,
καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) σε 
ένα ενιαίο κοινό πλαίσιο στρατηγικής  για 
την έρευνα και την καινοτομία (CSF). 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή 
επιθυμεί να συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την αύξηση των δαπανών στην έρευνα 
και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 
2020. Στην εν λόγω ανακοίνωση, η 
Επιτροπή δεσμεύθηκε επίσης να 
ενσωματώσει την αλλαγή του κλίματος 
στα προγράμματα δαπανών της Ένωσης 
και να διαθέσει τουλάχιστον το 20% του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους 
που σχετίζονται με το κλίμα. Η δράση για 
το κλίμα και η αποδοτικότητα των πόρων 
είναι αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 
ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές 
πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους 
ειδικούς στόχους του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ως 
αποτέλεσμα, αναμένεται ότι τουλάχιστον 
το 60% του συνολικού προϋπολογισμού 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα σχετίζεται με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Αναμένεται επίσης οι δαπάνες 
που αφορούν το κλίμα να υπερβούν το 
35% του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατών 
μεταξύ τους μέτρων για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων. Η Επιτροπή 
πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την κλίμακα και τα αποτελέσματα της 
στήριξης των στόχων για την αλλαγή του 
κλίματος. Οι δαπάνες που αφορούν το 
κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην εν λόγω 
ανακοίνωση.

Or. en
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Τροπολογία 37
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 
επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 
ήτοι στην αύξηση του επιπέδου 
επιστημονικής αριστείας προκειμένου να 
ενισχυθεί η θέση της Ένωσης ως 
επιστημονικής βάσης παγκόσμιας 
κλάσης, στην προώθηση της βιομηχανικής 
υπεροχής για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 
στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 
αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 
δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 
στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 
καθώς και την μη τεχνολογική και 
κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 
ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 
ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 
δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 
ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 
που παράγονται από τις στηριζόμενες 
δραστηριότητες έως την εμπορική τους 
εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 
προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 
Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 
έρευνα και κατάρτιση.
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Τροπολογία 38
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, και την 
αποκατάσταση και παγίωση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να ενθαρρύνει την ενεργό
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».

Or. en

Τροπολογία 39
Elena Oana Antonescu

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 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης του κοινού στην 
επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο 
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«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».

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει 
την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης 
συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών σε θέματα έρευνας και 
καινοτομίας, ειδικότερα όσον αφορά τα 
οφέλη σε σχέση με την υγεία και το 
περιβάλλον, 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».

Or. ro

Τροπολογία 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
ενθαρρύνει  την υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία με την ενεργό συμμετοχή των
κοινωνικών παραγόντων (ερευνητών, 
πολιτών και κοινωνίας των πολιτών,  
αρμοδίων για την χάραξη της πολιτικής 
και βιομηχανίας) στη διαδικασία έρευνας 
και καινοτομίας, και πιο συγκεκριμένα 
διασφαλίζοντας ότι λαμβάνεται υπόψη η 
διάσταση του φύλου· προωθώντας την 
εκπαίδευση στις επιστήμες, 
διασφαλίζοντας το σεβασμό της 
νομοθεσίας περί δεοντολογίας και 
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των πολιτών, και διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

προάγοντας την προσήλωση στα 
υψηλότερα ηθικά πρότυπα ανά τον 
κόσμο· αυξάνοντας την προσβασιμότητα 
και την επαναχρησιμοποίηση των 
αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης 
από δημόσιους πόρους έρευνας, 
ειδικότερα δε των επιστημονικών 
δημοσιευμάτων και δεδομένων·  
καθιστώντας τις επιστημονικές γνώσεις πιο 
προσιτές, εκπονώντας πλαίσιο 
διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται 
στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των 
πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών 
και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020»

Or. en

Τροπολογία 41
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η προσβασιμότητα των δράσεων 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
το «Ορίζοντας 2020», 
συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας 
σχετικά με σχέδια που ενισχύονται και 
αποτελέσματα, προϋποθέτει την 
εφαρμογή προσιτών για όλους μορφών Οι 
προσιτές μορφές περιλαμβάνουν μεγάλα 
τυπογραφικά στοιχεία, γραφή Μπράιγ, 
κείμενα σε μορφή εύκολης ανάγνωσης, 
ηχογραφήσεις, βίντεο και ηλεκτρονικές 
μορφές, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται 
σε αυτές τις μορφές·

Or. en
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Τροπολογία 42
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 
ευκαιρίες και στην ανάπτυξη της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, της 
βιομηχανίας, των πολιτικών και της 
κοινωνίας. Ως εκ τούτου, τα θεματολόγια 
πρέπει να θεσπιστούν σε συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 
σχετικούς τομείς, και να υπάρχει επαρκής 
ευελιξία για νέες εξελίξεις, το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», ωστόσο, πρέπει να 
αναγνωρίζει την ανάγκη ηγετικού ρόλου 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για 
τη διασφάλιση παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, ειδικότερα στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας. Η εξωτερική 
παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται 
σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις 
σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 
πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 
και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 43
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 44
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει επίσης να παράσχει 
κίνητρα στους ευρωπαίους ερευνητές να 
παραμείνουν στην Ευρώπη, να 
προσελκύσει ερευνητές από ολόκληρο τον 
κόσμο στην Ευρώπη και να αυξήσει την 
έλξη της Ευρώπης για τους καλύτερους 
ερευνητές. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί 
να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός σε 
κοινοτικό επίπεδο σχετικά με 
συντονισμένη και ελκυστική φορολογική 
μεταχείριση για τους ερευνητές.

Or. fr
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Τροπολογία 45
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 46
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να στοχεύουν στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στην έρευνα και την 
καινοτομία, αντιμετωπίζοντας ιδίως τα 
βαθύτερα αίτια της ανισότητας των δύο 
φύλων, αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό 
των ερευνητών και των ερευνητριών, 
καθώς και ενσωματώνοντας τη διάσταση 
του φύλου στο περιεχόμενο των έργων 
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 
έρευνας και να τονωθεί η καινοτομία. Οι 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στην εφαρμογή των αρχών 
που αφορούν την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, όπως προβλέπεται 
στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ.

(23) Οι δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να  
συμμορφώνονται προς το κοινοτικό 
κεκτημένο της ΕΕ ως προς την ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να αποδίδεται προσοχή στα 
άριστα επιστημονικά και επαγγελματικά 
προσόντα του επιστημονικού και 
ερευνητικού προσωπικού των δύο φύλων, 
που ασχολείται με την έρευνα και την 
καινοτομία. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση 
της χρηματοδότησης από την ΕΕ, το 
κύριο κριτήριο για χρηματοδότηση της 
έρευνας από την ΕΕ πρέπει να είναι η 
αριστεία του επιστημονικού σχεδίου και 
τα επαγγελματικά προσόντα των 
ερευνητικού προσωπικού.

Or. en

Τροπολογία 48
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 
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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 
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.

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. Θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι αιτιολογημένες και τακτικά 
επικαιροποιημένες γνωμοδοτήσεις της 
ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία 
στην επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες, 
πράγμα που προϋποθέτει έναν τρόπο 
διαφανούς επιλογής με βάση την 
ανεξαρτησία και την επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη των μελών της 
Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία 
της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών 
(GEE).  Κατά τις ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
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.

Or. fr

Τροπολογία 49
Chris Davies

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 
λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 

(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 
λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 
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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.

αντικατάσταση της χρήσης ζώων, μεταξύ 
άλλων και με την στρατηγική ανάπτυξη, 
την ολοκλήρωση και την χρήση 
καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών 
που δεν συνεπάγονται την χρήση ζώων . 
Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να 
διεξάγονται διασφαλίζοντας ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 168 της 
ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πολιτικός στόχος της μείωσης και, εντέλει, υποκατάστασης της χρήσης ζώων, πρέπει να 
συνδυαστεί με την πρακτική προσέγγιση που θα είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του στόχου 
αυτού.

Τροπολογία 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 
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.

(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 
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. Η 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας 
από το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
σέβεται τις νομοθετικές διατάξεις και τα 
έθιμα των κρατών μελών. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
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προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

(Τα προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ πρέπει 
να σέβονται το εθνικό συνταγματικό 
δίκαιο των κρατών μελών κατά την 
θέσπιση χρηματοδότησης της έρευνας. Η 
ΕΕ δεν μπορεί να χρηματοδοτεί έρευνα η 
οποία δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη.)

Or. en

Τροπολογία 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, εξαρτάται 
από την κρίση των επιστημόνων με 
γνώμονα τους στόχους που θέλουν να 
επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό 
έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που 
περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν 
χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη 
μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε όλα 
τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν 
αυτή απαγορεύεται.

(25) Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα 
των βλαστικών κυττάρων έχει αποδειχθεί 
σε συγκεκριμένους τομείς και ειδικότερα 
σε αυτόν της αναγεννητικής ιατρικής. 
Κατά συνέπεια, η Ένωση πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει την έρευνα προς 
την κατεύθυνση αυτή.  Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνωρίζει πάντως ότι η 
έρευνα επί των ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων δημιουργεί προβλήματα 
δεοντολογικής φύσεως και, ως εκ τούτου,
δεν ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.  
Η χρήση ανθρώπινων ενηλίκων 
βλαστοκυττάρων, με ιδιαίτερη αναφορά 
σε στα προερχόμενα από το αίμα του 
ομφάλιου λώρου και στα πολυδύναμα 
βλαστοκύτταρα, εξαρτάται από την κρίση 
των επιστημόνων με γνώμονα τους 
στόχους που θέλουν να επιτύχουν και 
υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο 
δεοντολογίας.   Κανένα έργο που 
περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν 
χρηματοδοτείται. Καμία δραστηριότητα 
δεν χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε 
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όλα τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα 
δεν χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος 
εάν αυτή απαγορεύεται.

Or. it

Τροπολογία 52
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, εξαρτάται 
από την κρίση των επιστημόνων με 
γνώμονα τους στόχους που θέλουν να 
επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό 
έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που 
περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν 
χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη μέλη.
Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Καμία 
δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε 
ένα κράτος μέλος εάν αυτή απαγορεύεται.

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει 
ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της 
ακριβοδικίας όσον αφορά τη χρήση
ενήλικων, εμβρυϊκών ή προερχόμενων 
από τον ομφάλιο λώρο ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η
ενδεχόμενη χρήση ανθρώπινων 
βλαστοκυττάρων εξαρτάται από την κρίση 
των ερευνητών με γνώμονα τους
θεραπευτικούς στόχους που θέλουν να 
επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό 
έλεγχο δεοντολογίας. Τα προγράμματα 
που συνεπάγονται τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων μπορούν να 
χρηματοδοτούνται εφόσον έχουν δεόντως 
εγκριθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την τροπολογία για το άρθρο 16, παράγραφος 4 σχετικά με το θέμα των 
ανθρώπινων βλαστοκυττάρων.

Τροπολογία 53
Alda Sousa
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, εξαρτάται 
από την κρίση των επιστημόνων με 
γνώμονα τους στόχους που θέλουν να 
επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό 
έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που 
περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν 
χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη μέλη.
Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Καμία 
δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε 
ένα κράτος μέλος εάν αυτή απαγορεύεται.

(25) Η χρήση ανθρώπινων ενηλίκων ή 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, εάν 
χρειαστεί, εξαρτάται από την κρίση των 
επιστημόνων με γνώμονα τους στόχους 
που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα 
έργο που περιλαμβάνει τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
δεν χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη μέλη.
Εξετάζει την χρησιμότητα δημιουργίας 
και διατήρησης δημόσιων τραπεζών 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

Or. pt

Τροπολογία 54
Peter Liese, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, 
εξαρτάται από την κρίση των 
επιστημόνων με γνώμονα τους στόχους 
που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα 
έργο που περιλαμβάνει τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
δεν χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει 

(25) Οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα 
έχουν αποδείξει την προστιθέμενη αξία 
τους σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως 
στην αναγεννητική ιατρική. Ειδικότερα 
βλαστοκύτταρα  του ομφάλιου λώρου και 
ενήλικα βλαστοκύτταρα έχουν ήδη 
οδηγήσει σε καθιερωμένες πλέον 
θεραπείες. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει 
η Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει την 
έρευνα αυτή. Θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην εξερεύνηση των 
υφισταμένων ή μελλοντικών 
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τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη 
μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Καμία 
δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε 
ένα κράτος μέλος εάν αυτή απαγορεύεται.

εναλλακτικών λύσεων για την έρευνα των
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, 
ειδικότερα των βλαστοκυττάρων του 
ομφάλιου λώρου, των επαγόμενων 
πολυδύναμων βλαστοκυττάρων και των 
ενήλικων βλαστοκυττάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογία βασίζεται στις τροπολογίες 1 και 6 του συντάκτη, αλλά λαμβάνει υπόψη την 
απόφαση να περιοριστεί η γνωμοδότηση αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της επιτροπής ENVI , 
δηλ. περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια των τροφίμων. Οι νομικές και ηθικές πτυχές ανήκουν στην 
αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Η τροπολογία αποφεύγει, κατά συνέπεια, 
παραπομπές στο ηθικό ζήτημα.

Τροπολογία 55
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, εξαρτάται 
από την κρίση των επιστημόνων με 
γνώμονα τους στόχους που θέλουν να 
επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό 
έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που 
περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν 
χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
εάν απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή 
απαγορεύεται.

(25) Οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα 
έχουν αποδείξει την μεγάλη προστιθέμενη 
αξία τους, ιδίως στην αναγεννητική 
ιατρική. Για τον λόγο αυτόν, η Ένωση 
πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει παρόμοια 
έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, 
εάν χρειαστεί, εξαρτάται από την κρίση 
των επιστημόνων με γνώμονα τους 
στόχους που θέλουν να επιτύχουν και 
υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο 
δεοντολογίας. Κανένα έργο που 
περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν 
χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
εάν απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
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σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή 
απαγορεύεται. Η Επιτροπή πρέπει να 
στηρίζει ενεργά την έρευνα που αποβλέπει 
στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για 
την χρήση των εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της προτεινόμενης τροπολογίας του σχεδίου γνωμοδότησης. Η νέα διατύπωση δεν 
παραπέμπει σε καμία συγκεκριμένη εναλλακτική μέθοδο, αφήνοντας περιθώριο για 
οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική εναλλακτική λύση που μπορεί να αναπτυχθεί από 
επιστήμονες. 

Τροπολογία 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, 
εξαρτάται από την κρίση των 
επιστημόνων με γνώμονα τους στόχους 
που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα 
έργο που περιλαμβάνει τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
δεν χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει 
τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη 
μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Καμία 
δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε 
ένα κράτος μέλος εάν αυτή απαγορεύεται.

(25) Πρέπει να δοθεί προσοχή στις 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών 
νομοθεσιών των κρατών μελών όσον 
αφορά την έρευνα με την χρήση 
ανθρωπίνων εμβρύων και ανθρωπίνων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η πολιτική 
της Ένωσης στον τομέα της έρευνας δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών.
Η Επιτροπή πρέπει να έχει υπόψη της τη 
δήλωσή της, όσον αφορά το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, ότι θα 
εξακολουθήσει να εφαρμόζει την 
τρέχουσα πρακτική και δεν θα υποβάλει 
στην κανονιστική επιτροπή προτάσεις 
έργων που θα περιλαμβάνουν ερευνητικές 
δραστηριότητες με τις οποίες 
καταστρέφονται ανθρώπινα έμβρυα, 
μεταξύ άλλων για την εξασφάλιση
βλαστοκυττάρων1 . Η δέσμευση αυτή 
πρέπει να ενσωματωθεί στον παρόντα 
κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί 
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η νομική συνέχεια.
__________________
1Σημείο 12 της δήλωσης της Επιτροπής 
σχετικά με το άρθρο 6, που 
προσαρτήθηκε στην Απόφαση 
1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Ε.Ε. L 412, 30.12.2006, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της τροπολογίας είναι να προσδοθεί νομική ισχύς στη δέσμευση της Επιτροπής της 
ΕΕ όσον αφορά την έρευνα βλαστοκυττάρων.

Τροπολογία 57
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απεφάνθη, στην υπόθεση C-
34/10, ότι το ενωσιακό δίκαιο απαγορεύει 
την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
για τα ανθρώπινα εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα. Σύμφωνα με την 
απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην 
υπόθεση C-34/101, η έρευνα εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων αποκλείεται από 
χρηματοδότηση της ΕΕ.
__________________
1Υπόθεση  C-34/10, Απόφαση του 
Δικαστηρίου (τμήματος μείζονος 
συνθέσεως) της 18ης Δεκεμβρίου 2011, 
Oliver Brüstle κατά Greenpeace.
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Or. en

Τροπολογία 58
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
λάβει σοβαρότερα υπόψη, στο πλαίσιο 
του παρόντος προγράμματος πλαισίου, 
την έρευνα σχετικά με τα κύτταρα που 
προέρχονται από το αίμα του ομφάλιου 
λώρου (ικανότητα διαφοροποίησης, 
πολλαπλασιασμού και αυτολόγου ή 
αλλογενούς χρήσης, απουσία 
ανοσολογικής αντίδρασης από πλευράς 
του δέκτη), τα οποία έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την 
θεραπεία ορισμένων νόσων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει το εύρος της θέσης του εισηγητή που εκφράζεται στην τροπολογία 6 
για το θέμα της έρευνας σχετικά με τα κύτταρα που προέρχονται από το αίμα του ομφάλιου 
λώρου, η οποία πρέπει να είναι ένας τρίτος δρόμος έρευνας για τα βλαστοκύτταρα, ο οποίος 
έτυχε ενθαρρύνσεως στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 59
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της 
έρευνας και η χρηματοδότηση της 
έρευνας πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
επιστήμονες, η έρευνα των οποίων 
χρηματοδοτείται από τα χρήματα των 
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φορολογουμένων της ΕΕ, κατοχυρώνουν 
κατόπιν τις εφευρέσεις τους με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ. 
Δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η 
χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για 
τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα 
(βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ 
στην υπόθεση C-34/10), η έρευνα αυτού 
του τύπου πρέπει να εξαιρεθεί από 
χρηματοδότηση της ΕΕ, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η υπεύθυνη χρήση των 
χρημάτων των φορολογουμένων. 
Εντούτοις, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει να χρηματοδοτήσει την 
έρευνα αυτή αποκλειστικά από τον εθνικό 
του προϋπολογισμό και σύμφωνα με την 
εθνική του νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 60
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Η πρόσφατη ανακάλυψη των 
τεχνητών πολυδύναμων κυττάρων (IPS) 
προσέθεσε και έναν νέο δρόμο έρευνας σε 
αυτούς που υπήρχαν από πολλών ετών 
σχετικά με τα ενήλικα και τα εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα, δημιουργώντας νέες 
ελπίδες στους ασθενείς εν αναμονή 
θεραπείας. Είναι συνεπώς σκόπιμο να 
ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του 
θέματος, ακολουθώντας τις εξής 
συστάσεις:
– το ενδιαφέρον της επιστημονικής 
κοινότητας για κάθε είδος έρευνας·
– την ισορροπία που πρέπει να βρεθεί 
μεταξύ των διάφορων αυτών ειδών 
έρευνας για τα βλαστοκύτταρα, ήτοι ότι 
κανένα είδος δεν πρέπει να προτιμηθεί εις 
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βάρος όλων των άλλων·
– την απροκατάληπτη εξέταση των 
προβλημάτων δεοντολογίας που θέτει η 
κάθε κατηγορία βλαστοκυττάρων.

Or. fr

Τροπολογία 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως 
υπόψη πολυεπιστημονικές, 
διεπιστημονικές και υπερτομεακές 
προσεγγίσεις ως απαραίτητα στοιχεία για 
την υλοποίηση μειζόνων επιστημονικών 
επιτευγμάτων. Οι σημαντικές 
ανακαλύψεις στον τομέα της επιστήμης 
λαμβάνουν συχνά χώρα στα όρια ή στα 
σημεία τομής των επιστημονικών κλάδων 
και γνώσεων. Επιπροσθέτως, ο σύνθετος 
χαρακτήρας των προβλημάτων και των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη απαιτεί λύσεις των οποίων η 
εφαρμογή είναι δυνατή μόνο με τη 
συνεργασία διαφόρων κλάδων και 
κοινωνικών παραγόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολυεπιστημονικές, διεπιστημονικές και υπερτομεακές  προσεγγίσεις είναι ζωτικής σημασίας 
για την πρόοδο στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας. Η αντιμετώπιση του σύνθετου 
χαρακτήρα των υφιστάμενων προβλημάτων δεν είναι συνήθως δυνατή στο πλαίσιο ενός μόνο 
επιστημονικού κλάδου ή από τους ερευνητές μόνο. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σε τακτική βάση 
κοινοί στόχοι ή κοινές γνωστικές δομές μεταξύ των κλάδων και των κοινωνικών παραγόντων 
για την ανεύρεση και την ανάπτυξη των βέλτιστων λύσεων. Για τον λόγο αυτόν, το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» δεν θα πρέπει μόνο να προβλέψει, αλλά και να προωθήσει 



PE492.556v01-00 24/77 AM\905947EL.doc

EL

πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Τροπολογία 62
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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 

(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 
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και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 
συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 
και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 
συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 
και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και 
των στόχων Rio+20.

Or. en

Τροπολογία 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η συμμετοχή ερευνητικών ομάδων 
σε διάφορα σχέδια πρέπει να θεωρηθεί 
ως ενίσχυση της ποιότητας και ως 
δυνατότητα διεθνούς συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 65
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης του 
ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στη
χρηματοδότηση της έρευνας από την 
Ένωση αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το 
οποίο απηύθυνε έκκληση για την επίτευξη 
νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και 
ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνου και αποφυγής κινδύνου. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του 
της 11ης Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο 

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης για την 
ανάπτυξη μιας, βασιζόμενης σε 
αποδείξεις, στρατηγικής για τη 
διαχείριση κινδύνου ως μέρους της 
στρατηγικής της Ένωσης για την
χρηματοδότηση της έρευνας 
αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011. Το
Συμβούλιο τότε απηύθυνε έκκληση για την 
επίτευξη νέας ισορροπίας μεταξύ 
εμπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και 
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την απλούστευση της υλοποίησης των 
προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, 
απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική 
στροφή προς τη διοικητική και οικονομική 
απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της 
έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 
στην εμπιστοσύνη και να είναι 
ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των 
συμμετεχόντων. Η ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 
μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση 
προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα 
στην απλούστευση και ότι πρέπει να 
αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ 
κινδύνου και εμπιστοσύνης.

μεταξύ ανάληψης κινδύνου και αποφυγής 
κινδύνου· Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, με 
αντικείμενο την απλούστευση της 
υλοποίησης των προγραμμάτων πλαισίων 
έρευνας, απηύθυνε έκκληση για μια 
πραγματιστική στροφή προς τη διοικητική 
και οικονομική απλούστευση και δήλωσε 
ότι η διαχείριση της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης της έρευνας πρέπει να 
βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη 
και να είναι ανεκτικότερη στους κινδύνους 
έναντι των ερευνητών. Η ενδιάμεση 
έκθεση αξιολόγησης του εβδόμου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα 
(2007-2013) καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι χρειάζεται μια ριζοσπαστικότερη 
προσέγγιση προκειμένου να επιτευχθεί 
ποιοτικό άλμα προς απλοποιημένες 
διαδικασίες που να καθιστούν σαφή την 
εμπιστοσύνη της Ένωσης στους 
ερευνητές και να ενθαρρύνουν τους 
τελευταίους να αναλαμβάνουν τους 
κινδύνους που χρειάζονται για την 
ταχύτερη επίτευξη προόδου στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία.

Or. en

Τροπολογία 66
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η αποτελεσματική διαχείριση των 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 
απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών δεικτών 
επιδόσεων που μπορούν να μετρηθούν 
διαχρονικά, είναι ρεαλιστικοί και 
αντικατοπτρίζουν τη λογική παρέμβασης, 
και είναι σχετικοί με τη κατάλληλη 
ιεράρχηση στόχων και δραστηριοτήτων. 

(35) Η αποτελεσματική διαχείριση των 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 
απαιτεί την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών
ειδικών δεικτών επιδόσεων που μπορούν 
να μετρηθούν διαχρονικά, είναι 
ρεαλιστικοί και αντικατοπτρίζουν τη 
λογική παρέμβασης, και είναι σχετικοί με 
τη κατάλληλη ιεράρχηση στόχων και 
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Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
κατάλληλοι συντονιστικοί μηχανισμοί 
μεταξύ της υλοποίησης και 
παρακολούθησης του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της 
παρακολούθησης της προόδου, των 
επιτευγμάτων και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ.

δραστηριοτήτων. Πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή κατάλληλοι συντονιστικοί 
μηχανισμοί μεταξύ της υλοποίησης και 
παρακολούθησης του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της 
παρακολούθησης της προόδου, των 
επιτευγμάτων και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ.

Or. fr

Τροπολογία 67
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) ‘ερευνητικές υποδομές’ (ΕΥ): 
"εγκαταστάσεις, πόροι, οργανωτικά 
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συστήματα και υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούνται από τις ερευνητικές 
κοινότητες για τη διενέργεια έρευνας και 
καινοτομίας στο εκάστοτε πεδίο τους. 
Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν και πέρα από την 
έρευνα, π.χ. για την παροχή 
εκπαιδευτικών και δημόσιων υπηρεσιών. 
Στις υποδομές αυτές συγκαταλέγονται τα 
εξής: βασικός επιστημονικός εξοπλισμός 
( ή δέσμες εργαλείων) · βασιζόμενοι στη 
γνώση πόροι, όπως συλλογές, αρχεία ή 
επιστημονικά δεδομένα· ηλεκτρονικές 
υποδομές, όπως δεδομένα, συστήματα 
υπολογιστικής και λογισμικού, δίκτυα 
επικοινωνίας και συστήματα για την 
προαγωγή της διαφάνειας και της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης· οποιαδήποτε 
άλλη υποδομή μοναδικού χαρακτήρα που 
χρειάζεται για την επίτευξη αριστείας 
στην έρευνα και καινοτομία."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καθιερωθεί ένας κοινός προσδιορισμός της έννοιας "υποδομής", η έννοια πρέπει να 
συμπεριληφθεί σε νομοθετική πράξη, που να διευρύνει την παραδοσιακή ερμηνεία  που 
σχετίζεται με κτιριακές εγκαταστάσεις και υλικές επενδύσεις.

Τροπολογία 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) ‘Διευρωπαϊκή μεταφορά 
τεχνολογίας’: μεταφορά επιστημονικών 
πορισμάτων και τεχνολογίας μεταξύ 
δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που 
είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά 
κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) 'ευφυής εξειδίκευση': η έννοια που 
σχετίζεται με την ανάπτυξη της πολιτικής 
για την Ε&Α και την καινοτομία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της 
ευφυούς εξειδίκευσης είναι η προαγωγή 
της αποτελεσματικής και ορθολογικής 
χρήσης των δημοσίων επενδύσεων μέσω 
της χρήσεως συνεργιών ανάμεσα σε 
χώρες και περιφέρειες και της ενίσχυσης 
της ικανότητας καινοτομίας τους. Η 
στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης 
συνίσταται σε ένα πολυετές στρατηγικό 
πρόγραμμα που έχει ως στόχο να 
αναπτύξει ένα λειτουργικό σύστημα 
έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευφυής εξειδίκευση είναι η άσκηση στην οποία πρέπει να προβούν οι  περιοχές για να 
προσδιορίσουν τις ικανότητές τους και να χαράξουν την μελλοντική τους περιφερειακή 
στρατηγική. Πρόκειται για προσέγγιση από την βάση που επιβάλλεται για να καταστεί εφικτή η 
μεταφορά πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πρόγραμμα για την καινοτομία και το 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 71
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 72
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση αποτελεί πολύ σημαντική παράγοντα της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ευρώπη 
2020». Συνιστά ουσιαστικό εργαλείο για τη δύναμη της Ευρώπης. Μεταφορές από επιστημονικά 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να συμπεριληφθούν.

Τροπολογία 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ένα 

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

κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας 
έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας 
ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και 
διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης. Η διευρωπαϊκή μεταφορά 
τεχνολογίας πρέπει να αποτελέσει το 
κύριο εργαλείο για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 75
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 
και την καινοτομία σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 
τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ενώ οι 
μηχανισμοί για τη σύνδεση μεταξύ 
Έρευνας και Καινοτομίας και 
Διαρθρωτικών Ταμείων πρέπει να 
εφαρμοστούν μέσω των δράσεων 
«Περιφέρειες της γνώσης» και «Ευφυείς 
εξειδικεύσεις», που αποτελούν δύο 
εργαλεία τα οποία πρέπει να 
ενσωματωθούν στον ΕΧΕ, προκειμένου 
να δημιουργήσουν αντικειμενικούς 
δείκτες για την κλίμακα αριστείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις «Περιφέρειες της γνώσης» και «Ευφυής εξειδίκευση»ενδέχεται να αποτελέσουν 
σημαντικά εργαλεία για τις συνέργιες μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων και του «Ορίζοντας 
2020».

Τροπολογία 77
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει 
την χρηματοδότηση των διοικητικών 
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δαπανών της Επιτροπής για την εκτέλεση 
του προγράμματος, ούτε την κατασκευή 
ούτε τη λειτουργία μεγάλων ευρωπαϊκών 
έργων υποδομής, όπως Galileo, GMES ή 
ITER.

Or. en

Τροπολογία 78
Jill Evans, Yves Cochet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει 
την χρηματοδότηση της ανάπτυξης 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
που προορίζονται για σκόπιμη εισαγωγή 
στο περιβάλλον, στα τρόφιμα ή στις 
ζωοτροφές, ούτε την χρηματοδότηση 
συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων 
και υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Επιστήμη των γνώσεων και τεχνολογία. 
Βιοεπιστήμες, υγεία, γη, περιβάλλον, 
φυσικούς πόρους και ασφάλεια των 
τροφίμων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαφορά μεταξύ τεχνολογιών, μηχανικών επιστημών και έρευνας περί ανθρωπίνων και 
κοινωνικών αναγκών.

Τροπολογία 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Δημογραφικές 
προκλήσεις, εκπαίδευση, εδαφικά 
ζητήματα, διακυβέρνηση, πολιτισμό, 
ψηφιακά περιεχόμενα, ανθρωπιστικές 
επιστήμες, πολιτιστική κληρονομία και 
τομείς άυλης γνώσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημασία των τομέων άυλης γνώσης δεδομένης της ανάγκης αναπροσαρμογής σε παγκόσμιες 
μεταβολές.

Τροπολογία 81
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε 87.740 
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 86.198
εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο 
διατίθενται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του τίτλου ΧΙΧ της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε 87.740 
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 86.698
εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο 
διατίθενται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του τίτλου ΧΙΧ της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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(ΣΛΕΕ). (ΣΛΕΕ).

Or. it

(πρβλ. τροπολογία στο Παράρτημα ΙΙ)

Τροπολογία 82
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε 87.740
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 86.198 
εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο 
διατίθενται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του τίτλου ΧΙΧ της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε ΧΧΧ
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 
98,2% κατ’ ανώτατο όριο διατίθεται σε 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Or. en

Τροπολογία 83
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιστήμη αριστείας, 27.818
εκατομμύρια ευρώ·

α) επιστήμη αριστείας, 23.818
εκατομμύρια ευρώ·

Or. it

(πρβλ. τροπολογία στο Παράρτημα ΙΙ)

Τροπολογία 84
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιστήμη αριστείας, 27.818 
εκατομμύρια ευρώ·

α) επιστήμη αριστείας, 29,3%·

Or. en

Τροπολογία 85
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280
εκατομμύρια ευρώ·

β) βιομηχανική υπεροχή, 25.280
εκατομμύρια ευρώ·

Or. it

(πρβλ. τροπολογία στο Παράρτημα ΙΙ)

Τροπολογία 86
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280
εκατομμύρια ευρώ·

β) βιομηχανική και μεταβιομηχανική 
υπεροχή, 25280 εκατομμύρια ευρώ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι η μεταβιομηχανική κατάσταση αποτελεί ήδη  
πραγματικότητα σε ορισμένα κράτη μέλη που έχουν μεταβεί σε μεταβιομηχανική κοινωνία με 
δυναμικούς κλάδους παροχής υπηρεσιών και υψηλής τεχνολογίας. Από την άλλη πλευρά, η 
Ευρώπη, που ήδη σημειώνει καθυστέρηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, πρέπει να 
επενδύει περισσότερο σε βιομηχανικούς κλάδους κλειδί, που αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα της 
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ανταγωνιστικότητας. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται μια περισσότερο ισορροπημένη κατανομή του 
προϋπολογισμού μεταξύ των δύο εκ των τριών προτεραιοτήτων: της βιομηχανικής υπεροχής 
αφενός και των κοινωνικών προκλήσεων αφετέρου.

Τροπολογία 87
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 
εκατομμύρια ευρώ·

β) βιομηχανική υπεροχή, 25,2%·

Or. en

Τροπολογία 88
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888
εκατομμύρια ευρώ.

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 34.388
εκατομμύρια ευρώ.

Or. it

(See Amendment to Annex II)

Τροπολογία 89
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888
εκατομμύρια ευρώ.

γ) κοινωνικές προκλήσεις, 30.888
εκατομμύρια ευρώ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία για το άρθρο 6, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1, στοιχείο β, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια περισσότερο ισορροπημένη δημοσιονομική κατανομή. Είναι 
καθοριστικής σημασίας να αναπτυχθεί ισχυρή βιομηχανική και μεταβιομηχανική πολιτική σε 
επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις τις οποίες οι 
ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος και θα αντιμετωπίζουν κατά τις 
επόμενες δεκαετίες (με τη δημιουργία καλών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και με την 
καταβολή προσπαθειών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ευρωπαίων πολιτών).

Τροπολογία 90
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 
εκατομμύρια ευρώ.

γ) Κοινωνικές προκλήσεις, 40,4%.

Or. en

Τροπολογία 91
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 92
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 2.524
εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα II.
Ένα πρώτο κονδύλιο ύψους 1.042
εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται στο 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας για δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του τίτλου XVII της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ένα δεύτερο κονδύλιο ύψους έως και
1.482 εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με 
την επιφύλαξη της επανεξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 
παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα ΙΙ, από το ποσό για τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες», 
στο πλαίσιο της προτεραιότητας
«Βιομηχανική υπεροχή» που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και από το 
ποσό για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Or. it

(πρβλ. τροπολογία στο Παράρτημα ΙΙ)

Τροπολογία 93
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της τάξης του 
3% του συνολικού προϋπολογισμού, όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα II.

Or. en

Τροπολογία 94
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω χρηματοδότηση με δύο 
πολυετή κονδύλια θα καλύπτει:

διαγράφεται

α) το πρώτο κονδύλιο, τις τρέχουσες 
εξελίξεις των υφιστάμενων Κοινοτήτων 
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Γνώσης και Καινοτομίας (εφεξής ΚΓΚ) 
και τα προλειτουργικά κεφάλαια για τη 
δρομολόγηση του δεύτερου κύματος 
τριών νέων ΚΓΚ
β) το δεύτερο κονδύλιο, τις τρέχουσες 
εξελίξεις των ΚΓΚ που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί και τα προλειτουργικά 
κεφάλαια για τη δρομολόγηση του τρίτου 
κύματος τριών νέων ΚΓΚ

Or. en

Τροπολογία 95
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δεύτερο κονδύλιο θα διατεθεί μετά την 
επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη 
ιδίως:

διαγράφεται

α) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα 
δημιουργίας του τρίτου κύματος ΚΓΚ
β) τις προγραμματισμένες οικονομικές 
ανάγκες των υφιστάμενων ΚΓΚ σύμφωνα 
με την ιδιαίτερη ανάπτυξή τους
γ) τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και των οικείων ΚΓΚ στους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 97
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii)  έχουν στενούς οικονομικούς και 
γεωγραφικούς δεσμούς με την Ένωση·

(iii) έχουν στενούς πολιτικούς, 
οικονομικούς και γεωγραφικούς δεσμούς 
με την Ένωση·
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Or. fr

Τροπολογία 98
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) να υπάρχει νομοθεσία βάσει των 
δημοκρατικών αρχών και 
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση·

Or. it

Τροπολογία 99
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 
εισηγήσεις που παρέχονται από: 
συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 
διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 
διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 
συμφωνιών· εκπρόσωποι της βιομηχανίας 
(ειδικώς στην περίπτωση των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών (IIE)· μελλοντοστρεφείς 
δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 
διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία.
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Τροπολογία 100
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι η έρευνα χρήσιμη και σημαντική για την κοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας η 
πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν στη 
διαδικασία λήψεως των αποφάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Η πτυχή αυτή είναι καθοριστική εφόσον ο σκοπός είναι η διασφάλιση αποτελεσμάτων 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών, ιδίως των ατόμων με 
αναπηρίες. Επί του παρόντος δεν γίνεται καμία αναφορά στη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες 
και των εκπροσώπων τους στην έρευνα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», και η πρόταση 
πρέπει να τροποποιηθεί όπως προτείνεται.

Τροπολογία 101
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 
εισηγήσεις που παρέχονται από: 
συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· φόρουμ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για το 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών· 
δομές διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 
διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 
συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 
δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 
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εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία.

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 103
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 104
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Βασιζόμενο στο έργο που ξεκίνησε 
στο πλαίσιο του τίτλου Επιστήμη και 
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Κοινωνία του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου, το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
διασφαλίσει τη συμμετοχή των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
τόσο στον καθορισμό των ερευνητικών 
προτεραιοτήτων και στην χάραξη 
ορισμένων προγραμμάτων εργασίας, όσο 
και, κατά περίπτωση, στις ερευνητικές 
δραστηριότητες μέσω ειδικής 
πρόσκλησης για την υποβολή σχεδίων.

Or. en

Τροπολογία 105
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για να διασφαλιστεί ότι οι 
ερευνητικές ανάγκες και προτεραιότητες 
που καθορίζονται υπό συνθήκες 
κοινωνικών προκλήσεων, 
ανταποκρίνονται όντως σε κοινωνικές 
ανάγκες, η Επιτροπή διοργανώνει φόρουμ 
διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών και ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, σε μια 
συστημική προσέγγιση χωροταξικών, 
αστικών και εδαφικών θεμάτων, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εδαφική και χωροταξική διάσταση (θέματα χρήσης των γαιών, περιφερειακά και αστικά 
ζητήματα) δεν αναφέρεται καθόλου στο πρόγραμμα. Πρόκειται για κεντρικό και καθοριστικό 
παράγοντα των κοινωνικών προκλήσεων, και πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις δράσεις. 

Τροπολογία 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 

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 
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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.

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στην ανάπτυξη της έρευνας στον 
τομέα των ευρωπαϊκών νομικών 
συστημάτων, στη συνεργασία με τρίτες 
χώρες, στην ηθικά υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στον τομέα της έρευνας, και στην 
ενίσχυση της ελκυστικότητας του 
επαγγέλματος του ερευνητή και για τα δύο 
φύλα και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 108
Corinne Lepage

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 

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 αλλαγή 
του κλίματος, σε υγιείς θάλασσες και 
ωκεανούς και σε βιώσιμη ανάπτυξη, στην 
προώθηση της επίτευξης και της 
λειτουργίας του ΕΧΕ, στη συνεργασία με 
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δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

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.

Or. en

Τροπολογία 109
Corinne Lepage

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, σε διακυβέρνηση της έρευνας  
χωρίς αποκλεισμούς, σε συμμετοχική 
έρευνα και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en
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Τροπολογία 110
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για να διασφαλιστεί ότι θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οριζοντίου χαρακτήρα ανησυχίες κατά 
την εφαρμογή του «Ορίζοντας 2020», η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση και 
εκτίμηση των μεμονωμένων ερευνητικών 
προγραμμάτων, όχι μόνο από οικονομική 
άποψη, αλλά και από κοινωνική και 
δεοντολογική και από άποψη 
βιωσιμότητας των έργων, ως συνιστώσες 
της τακτικής παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η Ευρώπη επιθυμεί μια ανταγωνιστική κατάρτιση και εκπαίδευση, η μεταφορά των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στα προγράμματα είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α 
Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία

Προκειμένου να διασφαλίσει αρμονική 
και αποτελεσματική σχέση μεταξύ 
επιστήμης και κοινωνίας, το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» θα προωθήσει ενεργά 
την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. 
Τούτο προϋποθέτει την προώθηση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης που να 
ενθαρρύνει τους κοινωνικούς παράγοντες 
να συνεργάζονται μεταξύ τους καθ’ όλη 
τη διαδικασία έρευνας και καινοτομίας, 
προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τη 
διαδικασία αυτή και τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις με τις προσδοκίες, τις 
ανάγκες και τις αξίες της κοινωνίας. 
Αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης 
περιλαμβάνει ειδικότερα:
α) τη διασφάλιση πραγματικής 
συμμετοχής του κοινού προς ενίσχυση 
της έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχικής 
έρευνας όπου κοινωνικοί παράγοντες 
συμπαράγουν γνώσεις ενόψει της 
ανταπόκρισης σε κοινωνικές ανάγκες·
β) την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, που αναφέρεται στο άρθρο 15·
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γ) την παροχή ελεύθερης επιγραμμικής 
πρόσβασης και την επαναχρησιμοποίηση 
επιστημονικών πληροφοριών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15β·
δ) την παροχή, μέσω εκπαίδευσης, σε 
μελλοντικούς ερευνητές και άλλους 
κοινωνικούς παράγοντες των 
απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων για 
να συμμετέχουν πλήρως και να 
αναλαμβάνουν ευθύνη στη διαδικασία 
έρευνας και καινοτομίας· 
ε) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
τις δεοντολογικές αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 16, παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισότητα των φύλων Ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στον τομέα της έρευνας

Or. en

Τροπολογία 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να σέβεται την επιστημονική 
αριστεία και τα επαγγελματικά προσόντα 
των επαγγελματιών της έρευνας όταν 
προωθεί την ισότητα ευκαιριών μεταξύ 
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καινοτομίας. ανδρών και γυναικών στο περιεχόμενο της 
έρευνας και της καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 115
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη οιασδήποτε διάκρισης λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή 
ηλικίας στο περιεχόμενο της έρευνας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την άρση των εμποδίων στην 
προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α 
Ισότητα μεταξύ ερευνητών

Το «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην 
ελκυστικότητα των σταδιοδρομιών των 
ερευνητών ανά την Ευρώπη. Το 
πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, ως εκ τούτου, 
κατά τρόπο που να προάγει τη δημιουργία 
ενιαίας αγοράς για τους ερευνητές, 
εξασφαλίζοντας πιο συγκεκριμένα 
κατάλληλους μηχανισμούς για την 
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μείωση των ανισοτήτων ως προς τις 
αμοιβές των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 117
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων της.

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων της, ,καθώς και της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις 23 Δεκεμβρίου 2010, η ΕΕ συνήψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες, που τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 2011. Πρόκειται για την 
πρώτη Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που συνάπτεται από την ΕΕ και όλες οι 
πολιτικές και οι νομοθετικές πράξεις θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τη διεθνή αυτή 
σύμβαση.

Τροπολογία 118
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων της.

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων της. Κατά τις ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της 
ΣΛΕΕ και να μειώνεται η χρήση ζώων 
στην έρευνα και τις δοκιμές, με απώτερο 
στόχο την αντικατάσταση της χρήσης 
ζώων, μεταξύ άλλων και με την 
στρατηγική ανάπτυξη, την ολοκλήρωση 
και την χρήση καινοτόμων εργαλείων και 
τεχνολογιών που δεν συνεπάγονται την 
χρήση ζώων .

Or. en

Τροπολογία 119
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
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Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων της.

Ανθρώπου, των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων της, καθώς και της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 120
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 121
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ερευνητική δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς·

α) ερευνητική δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στην κλωνοποίηση ανθρώπων 
και ζώων για αναπαραγωγικούς σκοπούς·

Or. it
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Τροπολογία 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ερευνητική δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς·

α) ερευνητική δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για αναπαραγωγικούς, 
θεραπευτικούς ή επιστημονικούς
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) έρευνα που συνεπάγεται την 
καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων·
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Or. en

Τροπολογία 125
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) έρευνα για την οποία είναι γνωστό ότι 
προκαλεί σοβαρές οδύνες σε σπονδυλωτά 
ζώα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν πρέπει να χρηματοδότει έρευνα που προκαλεί σοβαρές οδύνες σε σπονδυλωτά ζώα.

Τροπολογία 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) έρευνα με την χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων·

Or. en

Τροπολογία 127
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) έρευνα που συνεπάγεται την χρήση μη 
ανθρωπίνων πρωτευόντων θηλαστικών 
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"F1" ή που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό 
τους περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν πρέπει να χρηματοδότει έρευνα που συνεπάγεται την χρήση μη ανθρωπίνων 
πρωτευόντων θηλαστικών "F1" ή που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Τροπολογία 128
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) έρευνα με θηλαστικά ή πτηνά που 
συνεπάγεται τη σκόπιμη απομάκρυνση 
από τη μητέρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν πρέπει να χρηματοδότει έρευνα με θηλαστικά ή πτηνά που συνεπάγεται την σκόπιμη 
απομάκρυνση από τη μητέρα.

Τροπολογία 129
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 

4. Η έρευνα των βλαστοκυττάρων 
αποτελεί πολλά υποσχόμενη δυνατότητα 
για την αντιμετώπιση ή θεραπεία
πολυάριθμων νευροεκφυλιστικών και 
χρόνιων ασθενειών. Η έρευνα σε 
ανθρώπινα ενήλικα και εμβρυικά 
βλαστοκύτταρα μπορεί να χρηματοδοτείται 
αναλόγως του περιεχομένου της 
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απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

επιστημονικής πρότασης και του νομικού 
πλαισίου των συμμετεχόντων κρατών 
μελών. Καμία χρηματοδότηση δεν 
χορηγείται για ερευνητικές δραστηριότητες 
που απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

Or. en

Τροπολογία 130
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν 
αυτή έχει απαγορευθεί.

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Οι 
προτεραιότητες έρευνας και 
χρηματοδότησης πρέπει να καθορίζονται 
βάσει της αποκτηθείσης επιστημονικής 
γνώσης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι προτεραιότητες της έρευνας και της χρηματοδότησής της πρέπει να εξελίσσονται βάσει της 
αποκτηθείσης επιστημονικής γνώσης και να μην καθορίζονται για μεγάλη χρονική περίοδο.

Τροπολογία 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

4. Θα υποστηρίζονται οι ερευνητικές 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη και την βελτίωση των 
θεραπειών με ανθρώπινα ενήλικα 
βλαστοκύτταρα.  Οι χρηματοδοτήσεις για 
την έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα 
βλαστοκύτταρα μπορούν να χορηγούνται
αναλόγως του περιεχομένου της 
επιστημονικής πρότασης και του νομικού 
πλαισίου των συμμετεχόντων κρατών 
μελών.   Θα υποστηρίζεται ειδικότερα η 
έρευνα επί βλαστοκυττάρων 
προερχόμενων από το αίμα του ομφάλιου 
λώρου και επί πολυδυνάμων 
βλαστοκυττάρων.  Καμία χρηματοδότηση
δεν χορηγείται για ερευνητικές 
δραστηριότητες που απαγορεύονται σε όλα 
τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν 
αυτή έχει απαγορευθεί.

Or. it

Τροπολογία 132
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα, 
προερχόμενα από τον ομφάλιο λώρο ή 
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Η έρευνα 
στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, δεν μπορεί 
να γίνει παρά μόνον σε υπεράριθμα 
έμβρυα, που έχουν δημιουργηθεί στο 
πλαίσιο μιας γονιμοποίησης in vitro και 
τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο 
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σχεδίου για την απόκτηση τέκνου. 
Καμία χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί. Αντιθέτως, χρηματοδοτείται 
η ιατρική έρευνα επί όλων των τύπων 
βλαστοκυττάρων σε ένα κράτος μέλος 
στο οποίο επιτρέπεται η δραστηριότητα 
αυτή επιτρέπεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία το ευαίσθητο θέμα των υπεράριθμων εμβρύων να αντιμετωπίζεται με 
αντικειμενικότητα και ανοχή:  ορισμένες χώρες απαγορεύουν κάθε είδους έρευνα σε εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα· άλλες είναι λιγότερο κατηγορηματικές και επιτρέπουν την χρησιμοποίηση 
υπεράριθμων εμβρύων· τέλος, ορισμένες χώρες επιτρέπουν την έρευνα επί βλαστοκυττάρων από 
έμβρυα κάτω των 14 ημερών.

Τροπολογία 133
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής 
πρότασης και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν 
αυτή έχει απαγορευθεί.

4. Θα υποστηριχθούν ερευνητικές 
δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη και βελτίωση θεραπειών που 
βασίζονται στα ανθρώπινα 
βλαστοκύτταρα. Ειδικότερα θα 
υποστηριχθεί ή έρευνα των 
βλαστοκυττάρων του ομφάλιου λώρου, 
των επαγόμενων πολυδύναμων 
βλαστοκυττάρων και των ενήλικων 
βλαστοκυττάρων, όπως και οποιεσδήποτε 
άλλες εναλλακτικές έρευνες για τα  
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τροπολογία βασίζεται στις τροπολογίες 1 και 6 του συντάκτη, αλλά λαμβάνει υπόψη την 
απόφαση να περιοριστεί η γνωμοδότηση αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της επιτροπής ENVI , 
δηλ. περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια των τροφίμων. Οι νομικές και ηθικές πτυχές ανήκουν στην 
αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Η τροπολογία αποφεύγει, κατά συνέπεια, 
παραπομπές στο ηθικό ζήτημα.

Τροπολογία 134
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

4. Θα υποστηριχθούν ερευνητικές 
δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη και βελτίωση θεραπειών που 
βασίζονται στα ανθρώπινα 
βλαστοκύτταρα. Η έρευνα σε ανθρώπινα
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

Or. en

Τροπολογία 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 4. Η έρευνα σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα 
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εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

άλλων τύπων μπορεί να χρηματοδοτείται 
αναλόγως του περιεχομένου της 
επιστημονικής πρότασης και του νομικού 
πλαισίου των συμμετεχόντων κρατών 
μελών. Καμία χρηματοδότηση δεν 
χορηγείται για ερευνητικές δραστηριότητες 
που απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

Or. en

Τροπολογία 136
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έρευνα που συνεπάγεται δοκιμές με 
ζώα, η οποία υπόκειται στην Οδηγία 
2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων 
που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς 
σκοπούς, θα αποτελεί το αντικείμενο 
αυστηρής και διαφανούς διαδικασίας 
ελέγχου ως προς το ηθικό και 
επιστημονικό όφελος, που θα καλύπτει 
πλήρη τεκμηρίωση των ισχυρισμών που 
αφορούν τη σημασία των ζωικών 
προτύπων για την ανθρώπινη κατάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς, απαιτείται μια πλήρης αξιολόγηση ενός έργου, η οποία θα λαμβάνει 
υπόψη επίσης δεοντολογικές πτυχές ως προς την χρήση ζώων. Η ΕΕ δεν πρέπει να 
χρηματοδοτεί παρά μόνο δοκιμές με ζώα, οι οποίες έχουν αποτελέσει το αντικείμενο αυστηρής 
και διαφανούς διαδικασίας ελέγχου ως προς το ηθικό και επιστημονικό όφελος του σχεδίου.
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Τροπολογία 137
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 
συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 
συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (COSME).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει την τροπολογία 9 του σχεδίου γνωμοδότησης.

Τροπολογία 138
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α 
Στρατηγικός συντονισμός

Η Επιτροπή διασφαλίζει το στρατηγικό 
συντονισμό των δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», κατά
περίπτωση, με τη δημιουργία τομεακών 
διοικητικών συμβουλίων που θα 
αποτελούνται από κορυφαίους ερευνητές 
οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλές κατά τη 
διαδικασία καθορισμού των 
προτεραιοτήτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο στρατηγικός συντονισμός πρέπει να διασφαλιστεί, ειδικότερα σε τομείς όπως η υγειονομική 
περίθαλψη όπου οι κύκλοι καινοτομίας είναι μακροχρόνιοι και μάλιστα υπερβαίνουν τα όρια 
διάρκειας του τρέχοντος προγράμματος. Η Επιτροπή δύναται να συνεργαστεί με κορυφαίους 
ερευνητές για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 139
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 
αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 30%
του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Έχει στρατηγική σημασία να παρασχεθούν κίνητρα για την συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό από την πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης·

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης, ιδίως τη διευρωπαϊκή 
φύση της·
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Or. en

Τροπολογία 141
Yves Cochet, Jill Evans

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 ενδεχόμενο εύρος του αντίκτυπου 
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ανησυχιών, στη βιωσιμότητα ή στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) την παροχή βοήθειας για τη 
δημιουργία και ενίσχυση συνεταιριστικών 
δικτύων ερευνητών, ασθενών και 
ενδιαφερομένων παραγόντων, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις και 
ανταλλαγές μεταξύ αυτών και των 
συναφών κλάδων, των οργανισμών και 
της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα χρηματοδοτούνται μέσω 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
ανοικτού και ανταγωνιστικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 144
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 
μεταξύ κρατών μελών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 
μεταξύ κρατών μελών, κατά προτίμηση 
από την ίδια περιφέρεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τον ίδιο ευρωπαϊκό όμιλο 
εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006.

Or. it

Τροπολογία 145
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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αναμενόμενο αντίκτυπο. αναμενόμενο αντίκτυπο. Οι δράσεις αυτές 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δράσεις που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
ερευνητικών δυνατοτήτων των 
αναπτυσσόμενων χωρών και δράσεις 
συνεργασίας, επικεντρωμένες στις ειδικές 
τους ανάγκες σε τομείς όπως η υγεία,  
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας στον 
τομέα των "παραμελημένων" ασθενειών, 
η γεωργία, η αλιεία και το περιβάλλον, οι 
οποίες υλοποιούνται υπό 
χρηματοδοτικούς όρους 
προσαρμοσμένους στις δυνατότητές τους.

Or. fr

Τροπολογία 146
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. fr

Τροπολογία 147
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

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

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 
περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 
υποεκπροσωπούνται, 
συμπεριλαμβανομένων ερευνητών και 
συμμετεχόντων με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Για να απλοποιηθεί η πρόσβαση στην 
ενημέρωση και να αναπτυχθεί ένα 
εργαλείο με όλες τις πληροφορίες που 
ζητούνται από την ερευνητική κοινότητα 
και, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διαφάνειας, η υπηρεσία Cordis, ως 
ψηφιακό μέσο, θα πρέπει να 
επανεξεταστεί και να μεταρρυθμιστεί για 
να καταστεί σαφέστερη και 
ελαστικότερη. Η νέα Cordis θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 
2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος η Cordis αποτελεί ένα από τα πολυπλοκότερα και δυσκολότερα προγράμματα 
ως προς την χρήση. Εάν ο στόχος μας είναι η ευκολότερη πρόσβαση της κοινωνίας, των 
ερευνητών και των επιχειρήσεων στις πληροφορίες, θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να 
αναθεωρηθεί, το εύρος των πληροφοριών να επεκταθεί και η πρόσβαση σε όλες τις προτάσεις 
και τις επιχορηγήσεις να διευκολυνθεί.

Τροπολογία 149
Elena Oana Antonescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πρωτοβουλίες για την προώθηση του 
διαλόγου και της διαβούλευσης επί 
επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων 
και θεμάτων καινοτομίας με το ευρύ κοινό, 
και για την εκμετάλλευση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 
καινοτόμων τεχνολογιών και 
μεθοδολογιών.

ε) Πρωτοβουλίες για την προώθηση του 
διαλόγου και της διαβούλευσης επί 
επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων 
και θεμάτων καινοτομίας με το ευρύ κοινό 
με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, και για την εκμετάλλευση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 
καινοτόμων τεχνολογιών και 
μεθοδολογιών, ιδίως για να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά 
τα οφέλη της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της κοινωνίας.

Or. ro

Τροπολογία 150
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η 
βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος 
καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας, με τη συνεισφορά των 
ενδιαφερομένων εξωτερικών φορέων, π.χ. 
των οργανώσεων ασθενών. 
Συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες για 
εγκάρσια θέματα, όπως η βιωσιμότητα και 
η αλλαγή του κλίματος καθώς και 
πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που 
σχετίζονται με το κλίμα.

Or. en
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Τροπολογία 151
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η 
βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος 
καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η 
βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος, η 
έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της 
ναυτιλίας, καθώς και πληροφορίες για το 
ποσό των δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η
βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος
καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες και οι δείκτες για εγκάρσια 
θέματα, όπως  η υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων της
βιωσιμότητας και της αλλαγής του 
κλίματος καθώς και πληροφοριών για το 
ποσό των δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα.
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Or. en

Τροπολογία 153
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(i) το επίπεδο ανάλωσης των πρώτων 
κονδυλίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, με διαφοροποίηση μεταξύ 
του χρηματικού ποσού που 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του
πρώτου κύματος των ΚΓΚ και των 
αποτελεσμάτων του χρηματικού ποσού 
προλειτουργικού προορισμού για το 
δεύτερο στάδιο, και την ικανότητα του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας να προσελκύσει ποσά 
από τους εταίρους των Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας και από τον 
ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό XX/2012 [αναθεωρημένος 
κανονισμός ΕΙΚΤ]·
(ii) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για 
τη δημιουργία του τρίτου κύματος 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και 
τις προγραμματισμένες οικονομικές 
ανάγκες των υφιστάμενων Κοινοτήτων 
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Γνώσης και Καινοτομίας σύμφωνα με την 
ιδιαίτερη ανάπτυξή τους· και
(iii)  τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και των Κοινοτήτων Γνώσης και 
Καινοτομίας στην προτεραιότητα 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» και στον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 154
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 
υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 
του 2015 και την επανεξέταση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας, με τη συνδρομή εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 
και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 
σχετικά με την επίτευξη (σε επίπεδο 
αποτελεσμάτων και προόδου στην 
επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την συνεχιζόμενη σημασία του 
συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 
και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 
περαιτέρω απλούστευσης, και την 

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

ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 
συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για 
τις ΜΜΕ και για την προώθηση της 
ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Κατά την αξιολόγηση 
λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η συμβολή 
των μέτρων στις προτεραιότητες της 
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 
αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

Or. en


