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Τροπολογία 10
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 11
Silvia Costa

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 

(1) Η Ένωση έχει στόχο αφενός την 
ενίσχυση της επιστημονικής και 
τεχνολογικής βάσης της, με την επίτευξη 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») 
εντός του οποίου οι ερευνητές και οι 
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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.

ερευνήτριες, οι επιστημονικές γνώσεις και 
η τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, και
σε ένα πλαίσιο ίσης μεταχείρισης από 
νομικής και επαγγελματικής άποψης, και 
αφετέρου 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, που απαιτεί η δημιουργία 
του προφίλ του ευρωπαίου ερευνητή.

Or. it

Τροπολογία 12
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 
πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 
έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 
μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 
ευημερίας και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 
3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 
παράλληλα έναν δείκτη έντασης 
καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

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

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 
πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 
στοιχεία άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη».
Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας»· για τον σκοπό αυτό είναι 
αναγκαίο να προωθηθούν μέσω του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» κύκλοι μαθημάτων κατάρτισης σε 
περιφερειακό επίπεδο για την 
διευκόλυνση της πρόσβασης των 
γυναικών σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης 
του τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας.

Or. it

Τροπολογία 13
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η Ένωση ενέκρινε στις 21 
Σεπτεμβρίου 2010 τη στρατηγική για την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
2010-2015, σύμφωνα με την οποία «για 
να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης 
2020, ειδικότερα η έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η 
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δεξαμενή δυναμικότητας και ταλέντου 
των γυναικών χρειάζεται να 
χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη έκταση 
και πιο αποτελεσματικά» Στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου να καταστεί 
κεντρική προτεραιότητα κατά τον 
συνολικό σχεδιασμό των επιλέξιμων 
θεματικών τομέων, προγραμμάτων, 
μέσων και κριτηρίων για τα έργα σε όλες 
τις φάσεις τους: από το στάδιο της 
πρότασης έως την αξιολόγηση, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση.

Or. en

Τροπολογία 14
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 15
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 16
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) Θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης ήδη 
από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσον 
αφορά τα επαγγέλματα του τομέα των 
επιστημών, προκειμένου να έχουν οι νέες 
γυναίκες τη δυνατότητα να στραφούν 
προς τον τομέα της επιστήμης, ο οποίος 
εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό 
ανδροκρατούμενος.

Or. fr

Τροπολογία 17
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 
ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 
πολιτικών και της κοινωνίας. Ως εκ 
τούτου, τα θεματολόγια πρέπει να 
θεσπιστούν σε στενή συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 
σχετικούς τομείς, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που εργάζονται στους τομείς της 
ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών. Πρέπει 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 
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συμπράξεις καινοτομίας. Η δέσμευση για 
την ενσωμάτωση της ισότητας των 
φύλων σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης 
πρέπει να τηρείται δεόντως στην 
πολιτική, τον σχεδιασμό και την 
αξιολόγηση των έργων.

Or. en

Τροπολογία 18
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 
ευκαιρίες και ανάγκες των πολιτών, της
κοινωνίας, των πολιτικών, της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Τα 
θεματολόγια πρέπει να θεσπιστούν σε 
στενή συνεργασία με όλα τα συναφή
ενδιαφερόμενα μέρη από όλους σχετικούς 
τομείς, περιλαμβανομένων εκπροσώπων 
της επιστημονικής κοινότητας, 
ερευνητών και ερευνητριών, του 
δημοσίου τομέα, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των ΜΜΕ. 
Πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία για 
νέες εξελίξεις. Η ισορροπημένη 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 διασφαλίζοντας ωστόσο την 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Or. en
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Τροπολογία 19
Elisabeth Morin-Chartier

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. Πρέπει να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 
του Ερευνητή και στον Κώδικα 
Δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών και των δύο φύλων, καθώς και 
σε άλλα σχετικά πλαίσια αναφοράς που 
ορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας, με σεβασμό στον 
προαιρετικό τους χαρακτήρα.

Or. fr

Τροπολογία 20
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) Η γυάλινη οροφή εξακολουθεί να 
συνιστά εμπόδιο για τις γυναίκες που 
επιθυμούν να ακολουθήσουν 
σταδιοδρομία στην επιστήμη και την 
έρευνα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται 
σημαντικά σε ορισμένους κλάδους, όπως 
είναι η μηχανική και οι τεχνολογίες, και 
δεν υπάρχει τάση για μείωση της 
μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο 
φύλων.  Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει για αυτόν 
τον λόγο να διορθώσει τις ανισορροπίες 
όσον αφορά τη συμμετοχή γυναικών 
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επιστημόνων σε όλα τα στάδια της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και σε 
διάφορους ερευνητικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 21
Silvia Costa

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 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην έρευνα και την καινοτομία,
εντοπίζοντας και αίροντας τα κύρια αίτια 
της ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και
αξιοποιώντας πλήρως δυναμικό υψηλού 
επαγγελματισμού και προσόντων 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.

Or. it

Τροπολογία 22
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23



PE489.946v01-00 12/81 AM\900271EL.doc

EL

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 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση των 
ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική χρήση κονδυλίων της 
ΕΕ για ερευνητικά έργα, θα πρέπει το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» να 
λαμβάνει υπόψη την αριστεία στην 
επιστήμη και τα επαγγελματικά προσόντα 
του επιστημονικού προσωπικού και των 
δύο φύλων που συμμετέχει σε ερευνητικά 
προγράμματα. Οι δραστηριότητες πρέπει 
επίσης να αποσκοπούν στην εφαρμογή των 
αρχών που αφορούν τις ίσες ευκαιρίες
μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 23
Barbara Matera

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 

(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 
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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.

φύλου στο περιεχόμενο των έργων 
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 
έρευνας και να τονωθεί η καινοτομία και 
συνεπώς να καταστούν οι ευρωπαϊκές 
οικονομίες πιο ανταγωνιστικές και 
δυναμικές. 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.

Or. it

Τροπολογία 24
Kent Johansson

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 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην έρευνα και την καινοτομία,
αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των 
ερευνητών και των ερευνητριών, 
αντιμετωπίζοντας ιδίως τα βαθύτερα 
αίτια της ανισότητας των δύο φύλων
καθώς και ενσωματώνοντας τη διάσταση 
του φύλου στο περιεχόμενο, την 
υλοποίηση και την αξιολόγηση 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.

Or. en
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Τροπολογία 25
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23 α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ισόρροπη χρηματοδότηση επιστημονικών 
προγραμμάτων που διεξάγονται τόσο από 
ερευνητές όσο και από ερευνήτριες.

Or. fr

Τροπολογία 26
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα όσον αφορά τη δεοντολογία 
καθώς και τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα ληφθούν υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για 
τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες 
τεχνολογίες, καθώς και η γνωμοδότηση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων. 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 
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δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 27
Anna Záborská

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. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ. Οι 
αρχές χρηματοδότησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να σέβονται τις 
συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις, 
και τα έθιμα των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 28
Antonyia Parvanova
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 29
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Είναι σημαντικό να διασφαλισθούν η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 
και φιλική προς το χρήστη υλοποίησή του, 
διασφαλίζοντας επίσης παράλληλα την 
ασφάλεια δικαίου και την προσβασιμότητα 
του προγράμματος σε όλους τους 
συμμετέχοντες. Είναι ανάγκη να 

(34) Είναι σημαντικό να διασφαλισθούν η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 
και φιλική προς το χρήστη υλοποίησή του, 
διασφαλίζοντας επίσης παράλληλα την 
ασφάλεια δικαίου και την προσβασιμότητα 
του προγράμματος σε όλους τους 
συμμετέχοντες. Τα κράτη μέλη και η 
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διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός] και προς τις 
απαιτήσεις απλούστευσης και βελτίωσης 
των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 
διάσταση του φύλου και η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 
ενσωματώνεται στις δραστηριότητες και 
σε όλες τις φάσεις της προετοιμασίας, του 
προγραμματισμού, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
μέσω μεθόδων αξιολόγησης της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό. Είναι ανάγκη να 
διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός] και προς τις 
απαιτήσεις απλούστευσης και βελτίωσης 
των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 30
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάσταση του φύλου θα πρέπει να 
ενσωματωθεί πλήρως στους κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντα 
2020 - το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 
Έρευνα και την Καινοτομία (2014-
2020)».

Or. en

Τροπολογία 31
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
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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.

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας οικονομίας βασιζόμενης στην 
ισότητα των φύλων, τη γνώση και την 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας και 
χρησιμοποιώντας το πλήρες δυναμικό και 
την αριστεία στην επιστήμη όλων των 
ευρωπαίων επιστημόνων, 
περιλαμβανομένων των γυναικών. 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 32
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να θέσει ως στόχο προτεραιότητας 
την επίτευξη μίας πιο ισόρροπης 
συμμετοχής των γυναικών στην έρευνα 
και την καινοτομία, μέσω εκστρατειών 
πληροφόρησης που αποσκοπούν να 
φέρουν πιο κοντά τις γυναίκες στον τομέα 
της επιστημονικής κατάρτισης και 
καταδεικνύοντας τις επαγγελματικές 
ευκαιρίες που υπάρχουν στον τομέα της 
έρευνας και της ανάπτυξης.

Or. it
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Τροπολογία 33
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» προωθεί την ισότητα των φύλων 
υποστηρίζοντας αλλαγές στην οργάνωση 
των ερευνητικών ιδρυμάτων και στο 
περιεχόμενο και τη σχεδίαση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η ισότητα 
των φύλων αντιμετωπίζεται ως οριζόντιο 
ζήτημα προκειμένου να διορθωθούν οι 
ανισορροπίες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και προκειμένου να 
ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στον 
προγραμματισμό και το περιεχόμενο της 
έρευνας και καινοτομίας. Οι βιολογικές, 
οικονομικές και κοινωνικές διαφορές 
μεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει 
να αντανακλώνται επαρκώς στο 
σχεδιασμό, το περιεχόμενο και την 
εκτέλεση των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Πρέπει να δοθεί επαρκής 
προσοχή στην εξασφάλιση μεγαλύτερης 
συμμετοχής γυναικών επιστημόνων στην 
έρευνα και στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής στον τομέα της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 34
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) σέβονται τις αρχές της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, της ισότητας 
των φύλων και των ίσων ευκαιριών·
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Or. en

Τροπολογία 35
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 από 
ευρύ φάσμα τομέων και ειδικοτήτων 
(περιλαμβανομένων εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών), 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 την εφαρμογή της 
υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας.
Ιδίως περιλαμβάνονται δραστηριότητες 
που προωθούν την ισόρροπη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε 
ερευνητικές ομάδες και την επαρκή 
ενσωμάτωση αναλύσεων ως προς το 
βιολογικό και κοινωνικό φύλο στο 
περιεχόμενο της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 36
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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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· και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία. Κατά τη σύσταση 
των συμβουλευτικών ομάδων επιδιώκεται 
η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 37
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η διάσταση του φύλου στον τομέα 
της έρευνας και της καινοτομίας είναι 
σημαντικό να αντιμετωπισθεί ως 
αναπόσπαστο μέρος προτάσεων που 
στοχεύουν στη διασφάλιση του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου 
επιστημονικής ποιότητας.  Το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» εξασφαλίζει 
ότι η διάσταση του φύλου λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη στο περιεχόμενο της 
έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας από τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων έως την 
κατάρτιση προσκλήσεων για την υποβολή 
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προτάσεων, την αξιολόγηση και 
παρακολούθηση προγραμμάτων και 
έργων, τις διαπραγματεύσεις και τις 
συμφωνίες.

Or. en

Τροπολογία 38
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι 
συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και οι ομάδες υψηλού 
επιπέδου που συγκροτούνται από την 
Επιτροπή να πληρούν τις απαιτήσεις της 
ισορροπίας ισόρροπης εκπροσώπησης 
ανδρών και γυναικών.

Or. fr

Τροπολογία 39
Antonyia Parvanova

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, 

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, 
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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.

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 επίτευξη της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο 
φύλων, την ενίσχυση της ελκυστικότητας 
του επαγγέλματος του ερευνητή, ιδίως 
ανάμεσα στις γυναίκες και στη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις 
ερευνήτριες. Κάθε πρόγραμμα εργασίας 
περιλαμβάνει ειδικό τμήμα στο οποίο 
περιγράφεται η δράση που προβλέπεται 
για να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες 
στην εκπροσώπηση των φύλων και για να 
ενσωματωθεί σε αυτό η διάσταση του 
φύλου. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται 
επίσης σε επίπεδο έργου στο πλαίσιο των 
διατάξεων περί συμφωνιών 
επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 40
Anna Záborská

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, 

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, 
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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.

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 υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία, στην παροχή ίσων ευκαιριών 
σε άνδρες και γυναίκες 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 41
Kent Johansson

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 

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,
στην ευρεία συνεργασία ανάμεσα στον 
τομέα της έρευνας, τις δημόσιες αρχές, 
την κοινωνία των πολιτών και τις 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
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διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

ισότητας των δύο φύλων, και στην 
ενίσχυση της ελκυστικότητας του 
επαγγέλματος του ερευνητή ανάμεσα στις 
γυναίκες κι τους άνδρες, και στη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 42
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισότητα των φύλων Ίσες ευκαιρίες ανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας

Or. en

Τροπολογία 43
Antonyia Parvanova

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 
καινοτομίας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
και τη διάσταση των δύο φύλων στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας. Η εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας των δύο φύλων θα πρέπει να 
διασφαλίζεται σε όλο το περιεχόμενο της 
έρευνας και της καινοτομίας και σε όλες 
τις φάσεις των έργων: τη σύλληψη, την 
πρόταση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, 
την παρακολούθηση.
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Τροπολογία 44
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
καινοτομίας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την ισότητα των φύλων 
και την αποτελεσματική προώθηση της
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου
στο περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα 
προγράμματα, τις επιτροπές αξιολόγησης, 
τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και 
συμβούλων, και σε τυχόν φορείς λήψης 
αποφάσεων που υπάρχουν ή 
δημιουργούνται για την υλοποίησή του.

Or. en

Τροπολογία 45
Elisabeth Morin-Chartier

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 
καινοτομίας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
και τη διάσταση των δύο φύλων στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας, προωθώντας την πρόσβαση 
των γυναικών στην εκπαίδευση και στα 
επαγγέλματα του τομέα των επιστημών, 
και την επαγγελματική τους εξέλιξη σε 
όλες τις πτυχές της έρευνας και της 
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καινοτομίας.

Or. fr

Τροπολογία 46
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

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
καινοτομίας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο 
φύλων σε προγράμματα έρευνας και
καινοτομίας, επιτροπές αξιολόγησης, 
ομάδες εμπειρογνωμόνων και 
συμβούλων, φορείς λήψης αποφάσεων 
μέσω της ανάπτυξης στόχων και της 
ανάληψης κατάλληλων δράσεων.

Or. en

Τροπολογία 47
Norica Nicolai

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 
καινοτομίας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
και την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και 
της καινοτομίας και σε όλους τους 
ενδεχόμενους φορείς λήψης αποφάσεων.
Προς τον σκοπό αυτό θα καθοριστούν 
στόχοι και θα καταρτιστούν και θα 
εφαρμοστούν αποτελεσματικά σχέδια για 
την επίτευξή τους.
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Τροπολογία 48
Kent Johansson

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 
καινοτομίας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης
των δύο φύλων και της ενσωμάτωσης της
διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση της 
έρευνας και της καινοτομίας. Η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων προωθείται σε 
όλα τα προγράμματα, στις επιτροπές 
αξιολόγησης, στις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων, τις συμβουλευτικές 
ομάδες, και τους φορείς λήψης 
αποφάσεων που δημιουργούνται για την 
υλοποίησή του. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να θεσπιστούν στόχοι και 
κατάλληλες δράσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

Or. en

Τροπολογία 49
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να σέβεται την επιστημονική 
αριστεία και την επαγγελματική 
κατάρτιση των επαγγελματιών της 
έρευνας και των δύο φύλων κατά την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ 
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ανδρών και γυναικών στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 50
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικές οι παρακάτω δράσεις:
1. Η καθιέρωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των δύο φύλων ως 
κριτηρίου για την αξιολόγηση του έργου: 
ένα έργο δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμο 
για χρηματοδότηση, εάν τα ζητήματα που 
αφορούν τη διάσταση του φύλου 
αγνοούνται ή δεν λαμβάνονται επαρκώς 
υπόψη στον σχεδιασμό του.  Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστεί 
ελάχιστο όριο στη σύνθεση της 
ερευνητικής ομάδας, όσον αφορά τα 
μέλη, τους συντονιστές και τους 
επικεφαλής των επιμέρους τομέων της. 
2. Προώθηση και παρακολούθηση της 
κατάρτισης αξιολογητών και 
εμπειρογνωμόνων: εάν η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων συνιστά 
υποχρεωτικό κριτήριο, είναι  ιδιαίτερα 
σημαντικό όσοι  καλούνται να 
αξιολογήσουν τα έργα να καταρτίζονται 
υποχρεωτικά όσον αφορά το 
συγκεκριμένο θέμα. 
3. Προώθηση της ανάληψης ηγετικών 
θέσεων από γυναίκες στην επιστήμη και 
την έρευνα μέσω: 
α) της παρακολούθησης της 
εκπροσώπησης των γυναικών σε βασικές 
θέσεις λήψης αποφάσεων σε ερευνητικά 
ιδρύματα και κέντρα·
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β) της δημιουργίας μιας βάσης 
δεδομένων και της συστηματικής 
διάδοσης πληροφοριών σχετικά με 
ερευνήτριες μεγάλου κύρους, με στόχο να 
ενισχυθεί η προβολή τους και να 
δημιουργηθούν πρότυπα για τις νεότερες 
γενιές·
γ) της διασφάλισης ότι τα κριτήρια 
προαγωγής στα επιστημονικά και 
ερευνητικά ιδρύματα είναι διαφανή και 
δίκαια και ότι συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου· 
δ) της προώθησης πολιτικών για τον 
συνδυασμό επαγγελματικού και 
οικογενειακού βίου για τις γυναίκες 
επιστήμονες και της υποστήριξης 
προγραμμάτων κινητικότητας για 
ερευνήτριες· πρέπει να αναλυθούν θέματα 
που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις για 
τη λήψη άδειας μητρότητας και 
πατρότητας,  προκειμένου να είναι 
δυνατή η ικανοποιητική ισορροπία 
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου 
στον τομέα της έρευνας χωρίς να χάνεται 
η ελκυστικότητα αυτών των θέσεων 
εργασίας για τις γυναίκες επιστήμονες·
ε) της παρακολούθησης της εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας και των μισθών, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
μισθολογικές διαφορές λόγω φύλου.

Or. en

Τροπολογία 51
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
διασφαλίζει ότι η διάσταση του φύλου 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο 
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περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας από τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων έως την κατάρτιση 
προσκλήσεων για την υποβολή 
προτάσεων, την αξιολόγηση και 
παρακολούθηση προγραμμάτων και 
έργων, τις διαπραγματεύσεις και τις 
συμφωνίες.

Or. en

Τροπολογία 52
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με την περίπτωση, 
διασφαλίζεται η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε προγράμματα 
έρευνας και καινοτομίας, ιδίως όσον 
αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για 
τους τελικούς χρήστες, στο περιεχόμενο 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
περιλαμβανομένων του καθορισμού 
προτεραιοτήτων, της κατάρτισης 
προσκλήσεων για την υποβολή 
προτάσεων, της αξιολόγησης και της 
παρακολούθησης προγραμμάτων και 
έργων, διαπραγματεύσεων και 
συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 53
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη σχολαστική 
τήρηση στις αρχές της επαγγελματικής 
και μισθολογικής ισότητας καθώς και 
της ισότητας όσον αφορά τη 
σταδιοδρομία.  Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από την Ένωση να 
καλούνται οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων σε ειδική διαβούλευση, σε 
ετήσια βάση, για ζητήματα ισότητας των 
φύλων και για τη λήψη τυχόν 
διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν ανισορροπίες. Εκτός 
αυτού, στις περιπτώσεις που οι 
καταστάσεις ανισότητας εξακολουθούν 
να υπάρχουν ακόμη και αφού 
υπενθυμιστούν στην εταιρεία οι 
υποχρεώσεις της, θα πρέπει να είναι 
δυνατόν να αναστέλλεται η 
προαναφερθείσα οικονομική ενίσχυση.

Or. fr

Τροπολογία 54
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
διασφαλίζει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων σε όλα τα προγράμματα, στις 
επιτροπές αξιολόγησης, στις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, καθώς 
και σε τυχόν φορείς λήψης αποφάσεων 
που υπάρχουν ή δημιουργούνται για την 
υλοποίησή του.
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Or. en

Τροπολογία 55
Anna Záborská

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η έρευνα που αφορά την προσφορά 
ωαρίων, ιστών και κυττάρων έναντι 
αμοιβής, και την παρένθετη μητρότητα.

Or. en

Τροπολογία 56
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμεύονται να 
στηρίξουν την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας που είναι στρατηγικής 
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης και τη βιομηχανική υπεροχή, ή να 
αντιμετωπίσουν ειδικές κοινωνιακές 
προκλήσεις.

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμεύονται να 
στηρίξουν την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας που είναι στρατηγικής 
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης και τη βιομηχανική υπεροχή, ή να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 
παγκόσμιες κοινωνιακές προκλήσεις, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των 
φύλων.

Or. en
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Τροπολογία 57
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» συμβάλλει στην ενίσχυση των 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, 
όπου οι δράσεις σε περιφερειακό, εθνικό ή 
διεθνές επίπεδο υλοποιούνται από κοινού 
εντός της ΕΕ.

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» συμβάλλει στην ενίσχυση των 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, 
περιλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών, όπου οι δράσεις σε περιφερειακό, 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο υλοποιούνται από 
κοινού εντός της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 58
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 
της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 
και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 
εξωτερικής και της αναπτυξιακής 
πολιτικής.

γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 
της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 
και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 
εξωτερικής και της αναπτυξιακής 
πολιτικής, καθώς και συμβολή στην 
εκπλήρωση διεθνών δεσμεύσεων όπως η 
επίτευξη των ΑΣΧ και η ύψιστη 
προτεραιότητα της ισότητας των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 59
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 
και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 
που στηρίζονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και θα πρέπει 
να έχουν επαρκώς ενσωματωμένη τη 
διάσταση του φύλου, δίνοντας έμφαση 
στον θετικό ρόλο και τη συμβολή των 
γυναικών επιστημόνων στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 60
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 
και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 
που στηρίζονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Όλες 
δραστηριότητες διαβιβαζόμενων 
πληροφοριών και επικοινωνίας πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου 
ενώ θα πρέπει να προηγείται ανάλυση ως 
προς το φύλο.

Or. en

Τροπολογία 61
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 
περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 
υποεκπροσωπούνται· θα πρέπει να 
προωθηθεί η σημασία της αυξημένης 
συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη 
ενώ ο στόχος της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στην 
επιστήμη και την έρευνα θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως επιβεβαίωση της αρχής της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και ως 
απαραίτητο μέσο για την πλήρη 
αξιοποίηση του υπάρχοντος 
επιστημονικού δυναμικού στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 62
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) δράσεις επικοινωνίας και 
ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της προβολής των γυναικών 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
(για παράδειγμα διαφημίσεις, εφημερίδες, 
ραδιόφωνο, διαδίκτυο) και δημιουργία 
θετικής εικόνας για τις γυναίκες 
επιστήμονες στην κοινωνία·

Or. en



AM\900271EL.doc 37/81 PE489.946v01-00

EL

Τροπολογία 63
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) εκστρατείες για την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο 
γενικά στην επιστήμη και ειδικότερα στον 
τομέα της καινοτομίας και των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 64
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες 
των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 
μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και να καταστεί δυνατόν να 
προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι 
ερευνητές και οι πλέον καινοτόμες 
επιχειρήσεις.

2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες 
των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 
μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και να καταστεί δυνατόν να 
προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι 
ερευνητές, ανεξαρτήτως φύλου, και οι 
πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 65
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
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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 το φύλο, η βιωσιμότητα και 
η αλλαγή του κλίματος καθώς και 
πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που 
σχετίζονται με το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 66
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

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 
το φύλο, η βιωσιμότητα και η αλλαγή του 
κλίματος καθώς και πληροφορίες για το 
ποσό των δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 67
Norica Nicolai

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
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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 
το φύλο, η βιωσιμότητα και η αλλαγή του 
κλίματος καθώς και πληροφορίες για το 
ποσό των δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 68
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iii) τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και των Κοινοτήτων Γνώσης και 
Καινοτομίας όσον αφορά τους στόχους 
σχετικά με τα φύλα και όσον αφορά την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
και στον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 69
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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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 
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.

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 
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 και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στο περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας. 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
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Τροπολογία 70
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

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 
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.

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 
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 και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στο περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας. 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.
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Τροπολογία 71
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 
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.

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 
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 ίσων 
ευκαιριών για άντρες και γυναίκες. 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 
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προηγούμενων μέτρων.
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Τροπολογία 72
Kent Johansson

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 
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 

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 
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. Επιπλέον, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην 
αξιολόγηση  η επιτευχθείσα ισορροπία 
όσον αφορά την εκπροσώπηση των 
φύλων σε φορείς λήψης αποφάσεων, 
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αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

επιτροπές και συμβουλευτικές ομάδες και  
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις διαδικασίες, τη συμμετοχή και την 
κατανομή των πόρων. 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

Τροπολογία 73
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δείκτες απόδοσης για τον γενικό 
στόχο και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 
ορίζονται στην εισαγωγή του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, 
και για τους ειδικούς στόχους όπως 
ορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
γραμμών βάσης, παρέχουν την ελάχιστη 
βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

2. Οι δείκτες απόδοσης για τον γενικό 
στόχο και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 
ορίζονται στην εισαγωγή του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, 
και για τους ειδικούς στόχους όπως 
ορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
γραμμών βάσης, παρέχουν την ελάχιστη 
βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Σχετικοί με το φύλο δείκτες 
προστίθενται ως δείκτες απόδοσης και  
χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα στατιστικά 
εργαλεία και μεθόδους, όπως τα Στοιχεία 
για τις γυναίκες («She figures»)· 
Στατιστικές και δείκτες σχετικά με την 
ισότητα των φύλων στον τομέα της 
επιστήμης, που δημοσιεύονται ανά 
τριετία από την ΓΔ Έρευνας.

Or. en
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Τροπολογία 74
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δείκτες απόδοσης για τον γενικό 
στόχο και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 
ορίζονται στην εισαγωγή του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, 
και για τους ειδικούς στόχους όπως 
ορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
γραμμών βάσης, παρέχουν την ελάχιστη 
βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

2. Οι δείκτες απόδοσης για τον γενικό 
στόχο και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 
ορίζονται στην εισαγωγή του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, 
και για τους ειδικούς στόχους όπως 
ορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
γραμμών βάσης, παρέχουν την ελάχιστη 
βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Σχετικοί με το φύλο δείκτες 
προστίθενται ως δείκτες απόδοσης,  
χρησιμοποιώντας π.χ. υφιστάμενα 
εργαλεία, όπως τα Στοιχεία για τις 
γυναίκες («She Figures»)· Στατιστικές 
και δείκτες σχετικά με την ισότητα των 
φύλων στον τομέα της επιστήμης. Τα 
στοιχεία για τις γυναίκες έχουν καταστεί 
σημαντική και αναγνωρισμένη πηγή 
δεικτών και πρέπει να δημοσιεύονται ανά 
διετία.

Or. en

Τροπολογία 75
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δείκτες απόδοσης για τον γενικό 
στόχο και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 

2. Οι δείκτες απόδοσης για τον γενικό 
στόχο και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 
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ορίζονται στην εισαγωγή του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, 
και για τους ειδικούς στόχους όπως 
ορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
γραμμών βάσης, παρέχουν την ελάχιστη 
βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

ορίζονται στην εισαγωγή του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, 
και για τους ειδικούς στόχους όπως 
ορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
γραμμών βάσης, παρέχουν την ελάχιστη 
βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Σχετικοί με το φύλο δείκτες 
προστίθενται ως δείκτες απόδοσης,  
χρησιμοποιώντας π.χ. υφιστάμενα 
εργαλεία, όπως τα Στοιχεία για τις 
γυναίκες («She Figures»)· Στατιστικές 
και δείκτες σχετικά με την ισότητα των 
φύλων στον τομέα της επιστήμης.

Or. en

Τροπολογία 76
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 77
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 78
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en



PE489.946v01-00 48/81 AM\900271EL.doc

EL

Τροπολογία 79
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 80
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα 
προσφέρουν άριστη και καινοτόμο 
κατάρτιση στην έρευνα καθώς και 
ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 
ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου 
να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να 

γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα 
προσφέρουν άριστη και καινοτόμο 
κατάρτιση στην έρευνα καθώς και 
ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 
ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου 
να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να 
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αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 
μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις.

αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 
μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις. Τα 
προγράμματα κινητικότητας θα 
εξασφαλίσουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και θα 
περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση 
των φραγμών στην κινητικότητα των 
ερευνητριών.

Or. en

Τροπολογία 81
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα 
προσφέρουν άριστη και καινοτόμο 
κατάρτιση στην έρευνα καθώς και 
ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 
ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου 
να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να 
αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 
μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις.

γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα 
προσφέρουν άριστη και καινοτόμο 
κατάρτιση στην έρευνα καθώς και 
ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 
ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου 
να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να 
αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 
μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις. Τα 
προγράμματα κινητικότητας θα 
εξασφαλίσουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα 
περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση 
των φραγμών στην κινητικότητα των 
ερευνητριών.

Or. en

Τροπολογία 82
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7 – στοιχείο γ



PE489.946v01-00 50/81 AM\900271EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα 
προσφέρουν άριστη και καινοτόμο 
κατάρτιση στην έρευνα καθώς και 
ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 
ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου 
να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να 
αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 
μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις.

γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα 
προσφέρουν άριστη και καινοτόμο 
κατάρτιση στην έρευνα καθώς και 
ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 
ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου 
να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να 
αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 
μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις. Τα 
προγράμματα κινητικότητας θα 
εξασφαλίσουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα 
περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση 
των φραγμών στην κινητικότητα των 
ερευνητριών.

Or. en

Τροπολογία 83
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 
μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 
σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 
στην επόμενη γενιά επιστήμης, 
τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 
και παρέχουν στήριξη σε νεομφανιζόμενα 
ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 
συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 
την υφήλιο. Χάρη στον επιστημονικό 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους 
κατά κανόνα «από τη βάση προς την 
κορυφή» χρηματοδοτικούς 
διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας 
των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική 
κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο 
στον καθορισμό των προσανατολισμών της 

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 
μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 
σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 
στην επόμενη γενιά επιστήμης, 
τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 
και παρέχουν στήριξη σε νεομφανιζόμενα 
ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 
συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 
την υφήλιο, με σκοπό την μεγαλύτερη 
συμμετοχή των ερευνητριών και την 
πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού και της 
επιστημονικής αριστείας των γυναικών 
επιστημόνων προς όφελος της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.
Χάρη στον επιστημονικό χαρακτήρα των 
δραστηριοτήτων και στους κατά κανόνα 
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έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 
προγράμματος.

«από τη βάση προς την κορυφή» 
χρηματοδοτικούς διακανονισμούς κατόπιν 
πρωτοβουλίας των ερευνητών, η 
ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα θα 
διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στον 
καθορισμό των προσανατολισμών της 
έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 84
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 
μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 
σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 
στην επόμενη γενιά επιστήμης, 
τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 
και παρέχουν στήριξη σε νεομφανιζόμενα 
ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 
συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 
την υφήλιο. Χάρη στον επιστημονικό 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους 
κατά κανόνα «από τη βάση προς την 
κορυφή» χρηματοδοτικούς 
διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας 
των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική 
κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο 
στον καθορισμό των προσανατολισμών της 
έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 
προγράμματος.

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 
μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 
σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 
στην επόμενη γενιά επιστήμης, 
τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 
και παρέχουν στήριξη σε νεομφανιζόμενα 
ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 
συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 
την υφήλιο, με σκοπό την μεγαλύτερη 
συμμετοχή των ταλαντούχων 
ερευνητριών. Χάρη στον επιστημονικό 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους 
κατά κανόνα «από τη βάση προς την 
κορυφή» χρηματοδοτικούς 
διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας 
των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική 
κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο 
στον καθορισμό των προσανατολισμών της 
έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 
προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 85
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 
μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 
σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 
στην επόμενη γενιά επιστήμης, 
τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 
και παρέχουν στήριξη σε νεομφανιζόμενα 
ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 
συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 
την υφήλιο. Χάρη στον επιστημονικό 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους 
κατά κανόνα «από τη βάση προς την 
κορυφή» χρηματοδοτικούς 
διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας 
των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική 
κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο 
στον καθορισμό των προσανατολισμών της 
έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 
προγράμματος.

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 
μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 
σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 
στην επόμενη γενιά επιστήμης, 
τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 
και παρέχουν στήριξη σε νεομφανιζόμενα 
ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 
συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 
την υφήλιο, με σκοπό την μεγαλύτερη 
συμμετοχή των ταλαντούχων 
ερευνητριών. Χάρη στον επιστημονικό 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους 
κατά κανόνα «από τη βάση προς την 
κορυφή» χρηματοδοτικούς 
διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας 
των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική 
κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο 
στον καθορισμό των προσανατολισμών της 
έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 86
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 
την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της
νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 
της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 
κατασκευή και μεταποίησης, και του 

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 
την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 
νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 
της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 
κατασκευή και μεταποίησης, και του 
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διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 
αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 
διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 
τεχνολογιών.

διαστήματος. Η δέουσα συνεκτίμηση των 
αναγκών των χρηστών και της διάστασης 
του φύλου θα λαμβάνεται υπόψη σε όλους 
αυτούς τους τομείς. Θα δοθεί έμφαση στις 
αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 
διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 
τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 87
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 14 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) Δράση για το κλίμα 
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της 
αλλαγής του κλίματος που άπτονται της 
διάστασης του φύλου, περιβάλλον,
αποδοτικότητα  των πόρων και 
διατήρηση, βιώσιμη χρήση των πρώτων 
υλών·

Or. en

Τροπολογία 88
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 14 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς.

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς ανισότητες και αποκλεισμούς.

Or. en
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Τροπολογία 89
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 
Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 
εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 
στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 
βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 
σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 
προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 
Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 
εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 
στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς  
ανισότητες και αποκλεισμούς». Επίσης, 
θα ενσωματωθεί σε όλες τις προκλήσεις 
ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του 
φύλου και στην ισότητα μεταξύ των 
φύλων. Η στήριξη θα επικεντρωθεί επίσης 
στην παροχή ισχυρής βάσης στοιχείων για 
τη χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα 
πολλών προκλήσεων, η στρατηγική 
συνεργασία με τρίτες χώρες θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης. 
Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια 
στήριξη για διεθνή συνεργασία στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 
και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς ανισότητες 
και αποκλεισμούς».

Or. en

Τροπολογία 90
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
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επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 
Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 
εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 
στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 
βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 
σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 
προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 
Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 
εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 
στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς». Επίσης, θα ενσωματωθεί 
σε όλες τις προκλήσεις ιδιαίτερη προσοχή 
στη διάσταση του φύλου και στην 
ισότητα μεταξύ των φύλων. Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 
βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 
σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 
προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

Or. en

Τροπολογία 91
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 
περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 
για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 
για την προώθηση της αριστείας στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 
Ένωσης.

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 
και ανισότητες» θα περιλαμβάνει επίσης 
δραστηριότητες που αποβλέπουν στην 
προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων στην έρευνα, στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στο περιεχόμενο της έρευνας και 
καινοτομίας, και στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας 
με ειδικά μέτρα για την προώθηση της 
αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
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περιφέρειες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 92
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 
περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 
για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 
για την προώθηση της αριστείας στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 
Ένωσης.

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς ανισότητες και 
αποκλεισμούς» περιλαμβάνει επίσης μια 
δραστηριότητα για «τη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ έρευνας και 
καινοτομίας» με ειδικά μέτρα για την 
προώθηση της αριστείας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 93
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης 
είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο 
δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην 
προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες 
στους καλύτερους ερευνητές. Θα 
παρέλθουν πολλά έτη πριν ταλαντούχοι 
νέοι ερευνητές καταφέρουν να γίνουν 
αυτοδύναμοι ανεξάρτητοι επιστήμονες. 
Αυτό οδηγεί σε δραματική απώλεια του 
ερευνητικού δυναμικού της Ευρώπης, 
καθυστερώντας την εμφάνιση της 
επόμενης γενιάς ερευνητών, οι οποίοι 

Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης 
είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο 
δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην 
προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες 
στους καλύτερους ερευνητές. Θα 
παρέλθουν πολλά έτη πριν ταλαντούχοι 
νέοι ερευνητές καταφέρουν να γίνουν 
αυτοδύναμοι ανεξάρτητοι επιστήμονες. 
Αυτό οδηγεί σε δραματική απώλεια του 
ερευνητικού δυναμικού της Ευρώπης, 
καθυστερώντας την εμφάνιση της 
επόμενης γενιάς ερευνητών, οι οποίοι 
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μεταφέρουν νέες ιδέες και ενέργεια, και 
ωθώντας τους άριστους ερευνητές που 
βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας 
τους να επιδιώξουν να προωθήσουν αλλού 
τη σταδιοδρομία τους.

μεταφέρουν νέες ιδέες και ενέργεια, και 
ωθώντας τους άριστους ερευνητές που 
βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας 
τους να επιδιώξουν να προωθήσουν αλλού 
τη σταδιοδρομία τους. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στις γυναίκες 
επιστήμονες που αντιπροσωπεύουν 18% 
μόνο των ερευνητών βαθμού Α,  έναντι 
27% στις ΗΠΑ. Επίσης πρέπει να 
αφιερωθεί προσοχή στην αντιμετώπιση 
των προκαταλήψεων λόγω φύλου κατά 
την πρόσληψη για την πλήρωση θέσεων 
επιστήμονα, καθώς και στην ενίσχυση 
της σταδιοδρομίας των ερευνητριών.

Or. en

Τροπολογία 94
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 
επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 
ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 
ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 
των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 
πόρους ανά ερευνητή και καλύτερες 
προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 
για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 
τους καλύτερους ερευνητές, άνδρες και 
γυναίκες,  από ολόκληρο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων 
από την Ένωση. Επιπροσθέτως, ενώ το 
60% των αποφοίτων ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων είναι γυναίκες, μόνο το 
18% των ερευνητών βαθμού Α είναι 
γυναίκες, σε σύγκριση με το 27% των 
ερευνητών στις ΗΠΑ. Το χαμηλό 
ποσοστό των γυναικών που είναι σε θέση 
να ακολουθήσουν επιστημονική 
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σταδιοδρομία συνιστά δραματική ζημία, 
απώλεια ταλέντων και τροχοπέδη για την 
αριστεία της ευρωπαϊκής έρευνας. Για το 
λόγο αυτό χρειάζεται η εφαρμογή ενός 
συστήματος ποσοστώσεων για να 
επιτευχθεί ισότητα μεταξύ των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 95
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΣΕ δημιουργήθηκε για να παράσχει 
στους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης, 
αμφοτέρων των φύλων, τους πόρους που 
χρειάζονται για να μπορέσουν να 
ανταγωνιστούν καλύτερα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, χρηματοδοτώντας μεμονωμένες 
ομάδες με βάση τον πανευρωπαϊκό 
ανταγωνισμό. Λειτουργεί αυτόνομα: ένα 
ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που 
απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς 
και πανεπιστημιακούς υψηλοτάτου κύρους 
και εμπειρογνωσίας χαράσσει τη γενική 
επιστημονική στρατηγική και έχει την 
πλήρη αρμοδιότητα των αποφάσεων 
σχετικά με το είδος της έρευνας που 
πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. Τα εν λόγω 
ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΕΣΕ 
εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του 
επιστημονικού του προγράμματος, την 
ποιότητα των εργασιών του και τη 
διαδικασία αξιολόγησης από ομολόγους, 
καθώς και την αξιοπιστία του στην 
επιστημονική κοινότητα.

Το ΕΣΕ δημιουργήθηκε για να παράσχει 
στους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης, 
αμφοτέρων των φύλων, τους πόρους που 
χρειάζονται για να μπορέσουν να 
ανταγωνιστούν καλύτερα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, χρηματοδοτώντας μεμονωμένες 
ομάδες με βάση τον πανευρωπαϊκό 
ανταγωνισμό. Λειτουργεί αυτόνομα: ένα 
ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που 
απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς
και πανεπιστημιακούς υψηλοτάτου κύρους 
και εμπειρογνωσίας χαράσσει τη γενική 
επιστημονική στρατηγική και έχει την 
πλήρη αρμοδιότητα των αποφάσεων 
σχετικά με το είδος της έρευνας που 
πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. Τα εν λόγω 
ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΕΣΕ
εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του 
επιστημονικού του προγράμματος, την 
ποιότητα των εργασιών του και τη 
διαδικασία αξιολόγησης από ομολόγους, 
καθώς και την αξιοπιστία του στην 
επιστημονική κοινότητα. Το ΕΣΕ θα 
διασφαλίζει την κατάλληλη αντιμετώπιση 
των προκαταλήψεων κατά τη διεξαγωγή 
των διαδικασιών αξιολόγησης.

Or. en
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Τροπολογία 96
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 97
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 
παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 
του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον 
οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους 
του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που 
δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη 
σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για 
τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην 
υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν 
είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε 
νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 
παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 
του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον 
οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους 
του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που 
δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη 
σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για 
τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην 
υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν
είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε 
νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα 
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προσπαθήσει να διατηρήσει και να 
επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας 
κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους 
του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, 
δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία 
προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να 
εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική 
αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του 
ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να 
διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες 
για την προετοιμασία και τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές 
επαφές με την επιστημονική κοινότητα και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να 
επιδιώκει να καταστήσει τις 
δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 
προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 
επίπεδα. 

προσπαθήσει να διατηρήσει και να 
επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας 
κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους 
του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, 
δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία 
προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να 
εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική 
αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του 
ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να 
διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες 
για την προετοιμασία και τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές 
επαφές με την επιστημονική κοινότητα και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να 
επιδιώκει να καταστήσει τις 
δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 
προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 
επίπεδα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 98
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 
παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 
του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον 
οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους 
του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που 
δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη 
σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για 
τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην 
υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν 
είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε 
νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα 
προσπαθήσει να διατηρήσει και να 
επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 
παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 
του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον 
οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους 
του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που 
δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη 
σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για 
τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην 
υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν 
είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε 
νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα 
προσπαθήσει να διατηρήσει και να 
επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας 
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κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους 
του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, 
δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία 
προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να 
εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική 
αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του 
ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να 
διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες 
για την προετοιμασία και τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές 
επαφές με την επιστημονική κοινότητα και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να 
επιδιώκει να καταστήσει τις 
δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 
προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 
επίπεδα.

κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους 
του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, 
δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία 
προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να 
εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική 
αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του 
ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να 
διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες 
για την προετοιμασία και τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές 
επαφές με την επιστημονική κοινότητα και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να 
επιδιώκει να καταστήσει τις 
δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 
προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 
επίπεδα. Το Συμβούλιο επιδιώκει 
ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών στη σύνθεσή του.

Or. en

Τροπολογία 99
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 
ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, πρέπει να 
προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 
και γυναίκες για να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 
ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 
περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. 
Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 
Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 
θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 
εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι 
υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες 
απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 
αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 
ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, πρέπει να 
προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 
και γυναίκες για να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 
ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 
περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. 
Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 
Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 
θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 
εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι 
υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες 
απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 
αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 
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που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα 
προγράμματα κινητικότητας θα 
περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση 
των φραγμών στην κινητικότητα των 
γυναικών και θα διασφαλίζουν 
πραγματική ισότητα ευκαιριών για τους 
άνδρες και τις γυναίκες. 

Or. en

Τροπολογία 100
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 
ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, πρέπει να 
προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 
και γυναίκες για να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 
ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 
περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. 
Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 
Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 
θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 
εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι 
υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες 
απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 
αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 
που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 
ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, πρέπει να 
προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 
και γυναίκες για να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 
ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 
περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. 
Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 
Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 
θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 
εργασίας. Η ισότητα ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, οι υψηλής 
ποιότητας και σταθερές συνθήκες 
απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 
αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 
που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 101
Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να αυξηθεί, με την 
προσέλκυση πρόσθετων κονδυλίων, ο 
αριθμητικός και διαρθρωτικός αντίκτυπος 
των δράσεων «Μαρία Κιουρί» και να 
προωθηθεί η αριστεία σε εθνικό επίπεδο 
όσον αφορά την κατάρτιση, την 
κινητικότητα και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών.

Σκοπός είναι να αυξηθεί, με την 
προσέλκυση πρόσθετων κονδυλίων, ο 
αριθμητικός και διαρθρωτικός αντίκτυπος 
των δράσεων «Μαρία Κιουρί» και να 
προωθηθεί η αριστεία σε εθνικό επίπεδο 
όσον αφορά την κατάρτιση, την 
κινητικότητα και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ισότητα 
των φύλων και στις διαρθρωτικές 
αλλαγές.

Or. en
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Τροπολογία 103
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός 
μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των 
περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 
οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα 
προγράμματα και να ανοίξουν τα 
υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή 
κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την 
ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην 
Ευρώπη σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του 
διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την 
ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και 
επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα 
προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές 
σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές 
διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές 
συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη 
συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 
και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός 
μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των 
περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 
οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα 
προγράμματα και να ανοίξουν τα 
υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή 
κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την 
ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην 
Ευρώπη σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του 
διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την 
ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και 
επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα 
προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές 
σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές 
διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές 
συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη 
συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 
και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στην ισόρροπη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά τη συμμετοχή.

Or. en

Τροπολογία 104
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σκοποί συνίστανται στην 
παρακολούθηση της προόδου, στον 
εντοπισμό των κενών που υπάρχουν τις 
δράσεις «Μαρία Κιουρί» και στην αύξηση 
του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
θα εκπονηθούν δείκτες και θα αναλυθούν 
δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των 
ερευνητών, επιζητώντας συνέργειες και 
στενό συντονισμό με τις δράσεις στήριξης 
της πολιτικής που αφορούν τους 
ερευνητές, τους εργοδότες και τους 
χρηματοδότες τους και οι οποίες 
διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 
δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη σημασία και την ελκυστικότητα της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 
στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 
Κιουρί».

Οι σκοποί συνίστανται στην 
παρακολούθηση της προόδου, στον 
εντοπισμό των κενών που υπάρχουν τις 
δράσεις «Μαρία Κιουρί» και στην αύξηση 
του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
θα εκπονηθούν κατανεμημένοι ανά φύλο 
δείκτες και θα αναλυθούν δεδομένα 
σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των 
ερευνητών, καθώς και την ισότητα 
μεταξύ των φύλων, επιζητώντας συνέργιες 
και στενό συντονισμό με τις δράσεις 
στήριξης της πολιτικής που αφορούν τους 
ερευνητές, τους εργοδότες και τους 
χρηματοδότες τους και οι οποίες 
διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 
δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη σημασία και την ελκυστικότητα της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 
στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 
Κιουρί».

Or. en

Τροπολογία 105
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την 
προώθηση καινοτόμων έργων και 
ρηξικέλευθων λύσεων. Θα δοθεί έμφαση 

Η προσέγγιση θα ενσωματώνει αναλύσεις 
φύλου στην καινοτομία της μηχανικής. Η 
ορθή συνεκτίμηση αναλύσεων φύλου 
μπορεί να οδηγήσει σε νέα προϊόντα, 
διαδικασίες, υποδομές ή υπηρεσίες. Θα 
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στην Ε&Α, στις μεγάλης κλίμακας 
πιλοτικές εφαρμογές και στις 
δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

οδηγήσει σε σχεδιασμό που προωθεί την 
ευημερία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων, και στον εντοπισμό νέων αγορών 
και επιχειρηματικών ευκαιριών χάρη 
στην ανάπτυξη τεχνολογιών που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
πολυσύνθετων και ποικίλων ομάδων 
χρηστών. Το να μην λαμβάνονται υπόψη 
ενδεχόμενες διαφορές λόγω φύλου, μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα να μην 
αξιοποιούνται ορισμένες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, καθότι ορισμένες ομάδες δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη καθόλου ή σε  
ανεπαρκή βαθμό·  η μεταχείριση 
γυναικών και ανδρών σαν να 
αποτελούσαν μια ομογενή ομάδα 
συνεπάγεται ότι αγνοούνται οι διαφορές 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· το να 
τονίζονται υπερβολικά οι διαφορές 
μεταξύ γυναικών και ανδρών μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα οι μηχανικοί να 
παραβλέπουν σημαντικά κοινά στοιχεία 
των γυναικών και ανδρών· ο σχεδιασμός 
στερεοτύπων ενδέχεται να οδηγήσει σε μη 
δημοφιλή προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 106
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 
ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και 
τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική 
πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς 
κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η 
μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων 

Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 
ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και 
τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική 
πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς 
κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η 
μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων 
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των ΤΠΕ, των υποδομών και των 
υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και 
περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς 
της ζωής. Απεριόριστοι πόροι 
υπολογιστικής, επικοινωνιών και 
αποθήκευσης δεδομένων θα διατίθενται σε 
κάθε πολίτη της υφηλίου. Τεράστιες 
ποσότητες πληροφοριών και δεδομένων θα 
παράγονται από αισθητήρες, μηχανές και 
προϊόντα εμπλουτισμένα με πληροφορίες, 
καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση 
κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια 
ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών 
και βιώσιμων χώρων παραγωγής και 
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης 
σημασίας εμπορικές και δημόσιες 
υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες 
παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη 
μάθηση, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο 
τομέα θα παρέχονται μέσω ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ 
θα παρέχουν την κρίσιμη υποδομή για 
παραγωγικές και επιχειρηματικές 
διαδικασίες, επικοινωνία και συναλλαγές. 
Οι ΤΠΕ είναι επίσης απαραίτητες διότι 
συμβάλλουν σε μείζονες προκλήσεις της 
κοινωνίας, καθώς και σε διεργασίες της 
κοινωνίας, όπως η διαμόρφωση 
κοινοτήτων, η καταναλωτική συμπεριφορά 
και η δημόσια διακυβέρνηση, για 
παράδειγμα δια των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης.

των ΤΠΕ, των υποδομών και των 
υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και 
περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς 
της ζωής. Απεριόριστοι πόροι 
υπολογιστικής, επικοινωνιών και 
αποθήκευσης δεδομένων θα διατίθενται σε 
κάθε πολίτη της υφηλίου. Τεράστιες 
ποσότητες πληροφοριών και δεδομένων θα 
παράγονται από αισθητήρες, μηχανές και 
προϊόντα εμπλουτισμένα με πληροφορίες, 
καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση 
κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια 
ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών 
και βιώσιμων χώρων παραγωγής και 
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης 
σημασίας εμπορικές και δημόσιες 
υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες 
παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη 
μάθηση, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο 
τομέα θα παρέχονται μέσω ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ 
θα παρέχουν την κρίσιμη υποδομή για 
παραγωγικές και επιχειρηματικές 
διαδικασίες, επικοινωνία και συναλλαγές. 
Οι ΤΠΕ είναι επίσης απαραίτητες διότι 
συμβάλλουν σε μείζονες προκλήσεις της 
κοινωνίας, καθώς και σε διεργασίες της 
κοινωνίας, όπως η διαμόρφωση 
κοινοτήτων, η καταναλωτική συμπεριφορά 
και η δημόσια διακυβέρνηση και η 
ισότητα των φύλων, για παράδειγμα δια 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Or. en

Τροπολογία 107
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Υπάρχει ανάγκη συμμετοχής 
περισσότερων γυναικών στον 
επιστημονικό τομέα. Εντούτοις, εάν η 
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έρευνα αυτή διεξάγεται σε ιδρύματα 
(όπως πανεπιστήμια), θα πρέπει να είναι 
ανοικτή μάλλον στην εμπορική 
αξιοποίηση των γνώσεων και να 
αποβλέπει λιγότερο στην άμεση 
προαγωγή των γνώσεων.  Με άλλα λόγια 
η έρευνα αυτή θα συγκεντρώνεται σε 
ευκαιρίες της αγοράς και σχέδια με 
συγκεκριμένους στόχους που προσφέρουν 
πρακτικές δυνατότητες εμπορίας. Ο 
σκοπός αυτός πρέπει να προάγεται ενεργά 
όποτε είναι δυνατό, καθότι θα συμβάλει 
στην τόσο απαραίτητη προώθηση της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 108
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των φύλων, στους τομείς της υγείας και 
της ευημερίας, οι οποίες θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν καταλλήλως. Οι 
δημογραφικές διαδικασίες έχουν 
σημαντικές πτυχές που αφορούν τη
διάσταση του φύλου, ειδικότερα όσον 
αφορά τη γήρανση, δεδομένου ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν την 
πλειοψηφία τόσο του ηλικιωμένου 
πληθυσμού όσο και των ατόμων που 
παρέχουν φροντίδα. Άλλες σημαντικές 
πτυχές της δημογραφικής αλλαγής, όπως 
αλλαγές του τρόπου ζωής, νέες 
οικογενειακές δομές και χαμηλά ποσοστά 
γέννησης, πρέπει να εξετάζονται δεόντως 
υπό το πρίσμα αναλύσεων φύλου.

Or. en
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Τροπολογία 109
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 
στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 
στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην ευρεία συνεργασία 
μεταξύ δημοσίων αρχών, ερευνητών, 
κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 110
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 

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

επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις. Θα πρέπει 
να ενσωματωθεί μια διάσταση του φύλου 
στις δραστηριότητες που περιγράφονται 
ανωτέρω, ενώ θα πρέπει να προηγείται 
ανάλυση φύλου.

Or. en

Τροπολογία 111
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 
βελτίωση της προσβασιμότητας και η 
ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 
προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 
σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 
βελτίωση της προσβασιμότητας και η 
ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 
προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 
σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 
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ενίσχυση της διατροπικότητας και η 
ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 
προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 
και η δραστική μείωση του αριθμού των 
δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 
απειλών κατά της ασφάλειας.

ενίσχυση της διατροπικότητας και η 
ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 
προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 
και η δραστική μείωση του αριθμού των 
δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 
απειλών κατά της ασφάλειας. Η έρευνα θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές διαφορές και 
εκείνες που σχετίζονται με το φύλο ως 
προς τις μορφές και λύσεις μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 112
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 
βελτίωση της προσβασιμότητας και η 
ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 
προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 
σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 
ενίσχυση της διατροπικότητας και η 
ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 
προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 
και η δραστική μείωση του αριθμού των 
δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 
απειλών κατά της ασφάλειας.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 
βελτίωση της προσβασιμότητας και η 
ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 
προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 
σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 
ενίσχυση της διατροπικότητας και η 
ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 
προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 
και η δραστική μείωση του αριθμού των 
δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 
απειλών κατά της ασφάλειας. Θα πρέπει 
να ενσωματωθεί μια διάσταση του φύλου 
στις δραστηριότητες που περιγράφονται 
ανωτέρω, ενώ θα πρέπει να προηγείται 
ανάλυση φύλου.

Or. en

Τροπολογία 113
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αλλαγή του κλίματος και οι επιπτώσεις 
της επίσης παρουσιάζουν σαφώς μια 
διάσταση του φύλου. Λόγω του 
διαφορετικού ρόλου των δύο φύλων, η 
επιρροή των γυναικών στο περιβάλλον 
δεν είναι η ίδια με εκείνη των ανδρών και 
η πρόσβασή τους στους πόρους και στα 
μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης και 
προσαρμογής επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τις διακρίσεις που υφίστανται 
όσον αφορά το εισόδημα, την πρόσβαση 
στους πόρους, την πολιτική εξουσία, την 
εκπαίδευση καθώς και τις ευθύνες που 
συνεπάγεται το νοικοκυριό· Ο τρόπος 
ζωής, συμπεριφοράς και κατανάλωσης 
των γυναικών αφενός και των ανδρών 
αφετέρου διαφέρουν συχνά μεταξύ τους 
και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα 
είναι επίσης διαφορετικό. Η αλλαγή του 
κλίματος επηρεάζει γυναίκες και άνδρες 
ανά τον κόσμο. Η Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή 
(IPCC) του ΟΗΕ κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι « οι επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος θα είναι 
κατανεμημένες με διαφορετικό τρόπο 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών, γενεών, 
ομάδων ηλικίας, εισοδηματικών 
κατηγοριών, επαγγελμάτων και φύλων».

Or. en

Τροπολογία 114
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 
αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 
CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 
όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 
λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 
για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 
βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 
δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 
στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 
στήριξη πολιτικών μετριασμού.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 
αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 
CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 
όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 
λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 
για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 
βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 
δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 
στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 
στήριξη πολιτικών μετριασμού. Η έρευνα 
θα λαμβάνει υπόψη θέματα φύλου και 
ισότητας μεταξύ των φύλων σε σχέση με 
τις πολιτικές προσαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 115
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 
αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 
CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 
όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 
λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 
για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 
αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 
CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 
όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 
λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 
για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 
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βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 
δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 
στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 
στήριξη πολιτικών μετριασμού.

βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 
δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 
στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 
στήριξη πολιτικών μετριασμού. Θα πρέπει 
να ενσωματωθεί μια διάσταση του φύλου 
στις δραστηριότητες που περιγράφονται 
ανωτέρω, ενώ θα πρέπει να προηγείται 
ανάλυση φύλου.

Or. en

Τροπολογία 116
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ  
ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Or. en

Τροπολογία 117
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 
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Or. en

Τροπολογία 118
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτον, εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές ανισότητες στην Ένωση, τόσο 
μεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό 
τους. Το 2010, ο Δείκτης Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης, ένας συγκεντρωτικός δείκτης 
μέτρησης της προόδου στην υγεία, την 
εκπαίδευση και το εισόδημα, βαθμολογεί 
τα κράτη μέλη της Ένωσης από 0,743 έως 
0,895, αντικατοπτρίζοντας έτσι σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Επίσης,
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων: για 
παράδειγμα, η διαφορά αμοιβών μεταξύ 
των δύο φύλων στην Ένωση παραμένει 
στο 17,8% υπέρ των ανδρών. Ένας στους 
έξι πολίτες της Ένωσης σήμερα (περίπου 
80 εκατομμύρια άνθρωποι) αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο της φτώχειας. Τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες η φτώχεια των νέων 
ενηλίκων και των οικογενειών με παιδιά 
έχει αυξηθεί. Το ποσοστό ανεργίας στους 
νέους είναι πάνω από 20%. 150 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι (περίπου το 25%) 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
Διαδίκτυο και μάλλον δεν θα αποκτήσουν 
ποτέ επαρκή ψηφιακό γραμματισμό. Η 
πολιτική απάθεια και η πόλωση στις 
εκλογές έχει επίσης αυξηθεί, 
αντικατοπτρίζοντας την παραπαίουσα 
εμπιστοσύνη των πολιτών στα σημερινά 
πολιτικά συστήματα. Τα εν λόγω 
αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
ορισμένες κοινωνικές ομάδες και 
κοινότητες μένουν σταθερά εκτός της 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
ή/και της δημοκρατικής πολιτικής.

Πρώτον, εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές ανισότητες στην Ένωση, τόσο 
μεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό 
τους. Το 2010, ο Δείκτης Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης, ένας συγκεντρωτικός δείκτης 
μέτρησης της προόδου στην υγεία, την 
εκπαίδευση και το εισόδημα, βαθμολογεί 
τα κράτη μέλη της Ένωσης από 0,743 έως 
0,895, αντικατοπτρίζοντας έτσι σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Εξακολουθούν
να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η διαφορά 
αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων στην 
Ένωση παραμένει στο 17,8% υπέρ των 
ανδρών. Ένας στους έξι πολίτες της 
Ένωσης σήμερα (περίπου 80 εκατομμύρια 
άνθρωποι) αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 
φτώχειας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η 
φτώχεια των νέων ενηλίκων και των 
οικογενειών με παιδιά έχει αυξηθεί. Το 
ποσοστό ανεργίας στους νέους είναι πάνω 
από 20%. 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
(περίπου το 25%) δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο και 
μάλλον δεν θα αποκτήσουν ποτέ επαρκή 
ψηφιακό γραμματισμό. Η πολιτική 
απάθεια και η πόλωση στις εκλογές έχει 
επίσης αυξηθεί, αντικατοπτρίζοντας την 
παραπαίουσα εμπιστοσύνη των πολιτών 
στα σημερινά πολιτικά συστήματα. Τα εν 
λόγω αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν 
ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες και 
κοινότητες μένουν σταθερά εκτός της 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
ή/και της δημοκρατικής πολιτικής.
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Τροπολογία 119
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 120
Raül Romeva i Rueda
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η προώθηση της ισότητας των 
φύλων ανά την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 121
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 122
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 123
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η προώθηση της ισότητας των 
φύλων ανά την Ευρώπη σε όλες τις 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 124
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 5 – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 
ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 
σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 
υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 
αλλαγή του κλίματος ή η βιώσιμη 
ενέργεια. Με την αντιμετώπιση των 
κύριων κοινωνιακών προκλήσεων με 
συγκεντρωτικό τρόπο, το ΕΙΚΤ θα 
προωθήσει τις διεπιστημονικές και 
πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και θα 
συμβάλει στην επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 
στις ΚΓΚ.

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 
ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 
σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 
υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, λαμβανομένης 
υπόψη της σχετικής διάστασης του 
φύλου, ή η βιώσιμη ενέργεια. Με την 
αντιμετώπιση των κύριων κοινωνιακών 
προκλήσεων με συγκεντρωτικό τρόπο, το 
ΕΙΚΤ θα προωθήσει τις διεπιστημονικές 
και πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και 
θα συμβάλει στην επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 
στις ΚΓΚ.
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Τροπολογία 125
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 5 – σημείο 3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Προώθηση ταλαντούχων και 
εξειδικευμένων ατόμων, και ατόμων με 
επιχειρηματικό πνεύμα, μέσω της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης

γ) Προώθηση ταλαντούχων και 
εξειδικευμένων ατόμων, και ατόμων με 
επιχειρηματικό πνεύμα, γυναικών όσο και 
ανδρών, μέσω της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης

Or. en

Τροπολογία 126
Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 5 – σημείο 3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 
στάδια της σταδιοδρομίας και θα 
εκπονήσει νέα και καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 
επαγγελματικά προσόντα που απορρέει 
από πολύπλοκες κοινωνιακές και 
οικονομικές προκλήσεις. Για το σκοπό 
αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο 
ρόλο στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης 
των νέων πτυχίων και διπλωμάτων στα 
κράτη μέλη.

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 
στάδια της σταδιοδρομίας και θα 
εκπονήσει νέα και καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 
επαγγελματικά προσόντα που απορρέει 
από πολύπλοκες κοινωνιακές και 
οικονομικές προκλήσεις. Για το λόγο αυτό, 
το ΕΙΚΤ, περισσότερο από οποιοδήποτε 
άλλο εργαλείο του «Ορίζοντας 2020», θα 
έχει την κύρια ευθύνη να απευθύνεται 
συστηματικά σε νέες ταλαντούχες 
γυναίκες, ούτως ώστε να τεθεί τέρμα 
στην απώλεια των ταλέντων αυτών στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.  Κατά τον 
ίδιο τρόπο θα προσεγγίζει την εκπαίδευση 
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και κατάρτιση κατά τρόπο που να 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
δεδομένου ότι το μελλοντικό 
επιστημονικό και επιχειρηματικό τοπίο 
θα αρχίζει στο επίπεδο της εκπαίδευσης 
και μέσω της κατάρτισης. Τέλος, θα 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στα 
νέα προγράμματα σπουδών για να 
διασφαλίζει τόσο την 
αποτελεσματικότητα και ποιότητα της 
κατάρτισης και εκπαίδευσης όσο και την 
καινοτόμο διάσταση. Για το σκοπό αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο 
στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης των 
νέων πτυχίων και διπλωμάτων στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 127
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 5 – σημείο 3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 
στάδια της σταδιοδρομίας και θα 
εκπονήσει νέα και καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 
επαγγελματικά προσόντα που απορρέει 
από πολύπλοκες κοινωνιακές και 
οικονομικές προκλήσεις. Για το σκοπό 
αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο 
ρόλο στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης 
των νέων πτυχίων και διπλωμάτων στα 
κράτη μέλη.

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 
στάδια της σταδιοδρομίας και θα 
εκπονήσει νέα και καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 
επαγγελματικά προσόντα που απορρέει 
από πολύπλοκες κοινωνιακές και 
οικονομικές προκλήσεις. Θα ενσωματωθεί 
η διάσταση του φύλου στην ανάλυση των 
αναγκών για νέα επαγγελματικά 
προσόντα. Για το σκοπό αυτό, το ΕΙΚΤ θα 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
ενθάρρυνση της αναγνώρισης των νέων 
πτυχίων και διπλωμάτων στα κράτη μέλη.

Or. en
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