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Τροπολογία 222
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες που κυρώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 
Δεκεμβρίου 2010,

Or. en

Τροπολογία 223
Gunnar Hökmark

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 γίνει, σε παγκόσμιο επίπεδο, μια 
πρωτοπόρος ανταγωνιστική οικονομία 
βασιζόμενη στη γνώση, μεταξύ άλλων και 
όσον αφορά τη βιομηχανία της. Ιδίως τα 
κέντρα αριστείας και έρευνας αιχμής 
είναι ζωτικής σημασίας για την
προσέλκυση περαιτέρω ιδιωτικών 
επενδύσεων στην έρευνα και για την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, 
καθώς καθιστούν την Ένωση πιο 
ανταγωνιστική και επιταχύνουν τη 
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μετατροπή της Ένωσης σε κοινωνία 
γνώσης. Για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων η Ένωση πρέπει να διεξάγει 
δραστηριότητες για την υλοποίηση της 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης, να προωθεί τη διεθνή 
συνεργασία, να διαδίδει και να 
βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και να 
προωθεί την κατάρτιση και την 
κινητικότητα.

Or. en

Τροπολογία 224
Patrizia Toia

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 και οι ερευνήτριες 
(σύμφωνα με την αρχή της ισότητας των 
φύλων από νομικής και επαγγελματικής 
άποψης) και 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, δεδομένου ότι χρειάζεται να 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό προφίλ 
ερευνητή.
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Τροπολογία 225
Adam Gierek

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 και 
να προωθεί την κατάρτιση και την 
κινητικότητα. Στόχος της Ένωσης είναι 
να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση του 
διανοητικού δυναμικού των κρατών 
μελών, εξασφαλίζοντας ότι οι 
χρηματοδοτικοί πόροι κατανέμονται 
κατάλληλα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το διανοητικό δυναμικό είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στην ΕΕ· το δυναμικό για την έρευνα 
ωστόσο δεν είναι.
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Τροπολογία 226
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 227
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 

(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 
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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.

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 και 
καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης, να προωθεί τη διεθνή 
συνεργασία, να διαδίδει και να 
βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και να 
προωθεί την κατάρτιση και την 
κινητικότητα.

Or. en

Τροπολογία 228
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση έχει επίσης στόχο να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των αναγκαίων 
συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας της Ένωσης. Για το σκοπό 
αυτό, η δράση πρέπει να αποσκοπεί στην 
προώθηση της καλύτερης αξιοποίησης του 
βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών 
καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

(2) Η Ένωση έχει επίσης στόχο να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των αναγκαίων 
συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας της Ένωσης. Για το σκοπό 
αυτό, η δράση πρέπει να αποσκοπεί στην 
προώθηση της καλύτερης αξιοποίησης του 
υπάρχοντος βιομηχανικού δυναμικού και 
στην υποστήριξη μιας πολιτικής 
προώθησης καινοτομίας, έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης με στόχο την 
επαναβιομηχάνιση της Ένωσης και μια 
«τρίτη βιομηχανική επανάσταση».

Or. pl

Αιτιολόγηση

Μετά από μια περίοδο κατά την οποία κατασκευή μεταφέρθηκε – κατά το μεγαλύτερο μέρος –
από την Ευρώπη στην Άπω Ανατολή περιμένει την Ένωση μια νέα βιομηχανική επανάσταση.
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Τροπολογία 229
Christian Ehler

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 
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».

(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. Ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης θα πρέπει να αντανακλά αυτόν 
τον φιλόδοξο στόχο πραγματοποιώντας 
ριζική στροφή προς τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων που προσανατολίζονται στο 
μέλλον, όπως είναι η Ε&Α και η 
καινοτομία, και το παραπάνω θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται σαφώς στη 
σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης 
για την Ε&Α&Κ σε σύγκριση με το 
επίπεδο χρηματοδότησης του 2013. Σε
αυτό το πλαίσιο, η εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» 
προβλέπει μια στρατηγική και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της έρευνας 
και της καινοτομίας, θέτοντας το πλαίσιο 
και τους στόχους στους οποίους πρέπει να 
συμβάλλει η μελλοντική ενωσιακή 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας. Η έρευνα και η καινοτομία 
αποτελούν επίσης κύρια στοιχεία άλλων 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως των 
πρωτοβουλιών «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους»,
«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή
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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».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των 80 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» δεν επαρκεί για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, για την 
αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων και για την εξεύρεση μιας διεξόδου από την τρέχουσα 
οικονομική κρίση. Επίσης, δεν επαρκεί για την υλοποίηση της σύστασης του ΕΚ σχετικά με τη 
διάθεση 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα.  Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός 
αντιστοιχεί σε μικρή μόνο αύξηση (της τάξης περίπου του 6%) έναντι του επιπέδου 
χρηματοδότησης του 7ου ΠΠ για το 2013.

Τροπολογία 230
Christian Ehler

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 

(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 
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Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 
πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 
στοιχεία άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 
Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας».

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 
πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 
στοιχεία άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 
Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας», καθώς και μέσω της 
προώθησης των επενδύσεων στην έρευνα 
και καινοτομία των επιχειρήσεων και 
μέσω της υποστήριξης της τεχνολογικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας των 
πιλοτικών γραμμών, των ενεργειών 
έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων και της 
πρώτης παραγωγής στις βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 231
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 
τη στρατηγική «Ευρώπη 20204», στο 
πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 
τη στρατηγική «Ευρώπη 20204», στο 
πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 



AM\906699EL.doc 11/205 PE492.656v01-00

EL

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 
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 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 
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» προς όφελος των επιστημόνων 
και ερευνητών, ανδρών και γυναικών, με 
την οποία θα μπορούν να διεξάγουν 
προηγμένη έρευνα  και να εξασφαλίζουν 
υψηλής ποιότητας καινοτομία αιχμής.

Or. it

Τροπολογία 232
Gaston Franco
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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 
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».

(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 
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». Η πολιτική καινοτομίας και η 
πολιτική συνοχής πρέπει να συνδυασθούν 
πιο στενά με το να περιληφθεί η «στήριξη 
για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» 
στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης, με 
συνδρομή προς την κάλυψη των 
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συνδεόμενων αναγκών επενδυτικού 
κεφαλαίου.   Αυτό θα λειτουργήσει ως 
αντίβαρο για πρωτοβουλίες σε ορισμένες 
περιοχές του κόσμου οι οποίες έχουν 
καταστεί πολύ πιο ελκυστικές για τους 
βιομηχανικούς επενδυτές απ' ό, τι η 
Ευρώπη.

Or. fr

Τροπολογία 233
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει
τη στρατηγική «Ευρώπη 20204», 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 
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 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει
την 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. Θα ήταν ευκταίο να 
χρησιμεύσει το παρόν κανονιστικό 
πλαίσιο ως ερέθισμα για τα κράτη μέλη 
για να αυξήσουν βαθμιαία τους 
προϋπολογισμούς που διαθέτουν στην 
Ε&Α&Κ, και να καταλήξουν να 
καθιερώσουν ως γνώμονα ένα ελάχιστο 
ποσοστό του ΑΕΠ τους· Ένας τρόπος 
ενθάρρυνσης της αύξησης αυτής θα ήταν 
να συνδεθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής στα προγράμματα εργασίας 
και σχέδια του «Ορίζοντα 2020» με τη 
συμμόρφωση προς αυτή την απαίτηση εκ 
μέρους των κρατών μελών στην οποία 
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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».

βασίζονται τα νομικά πρόσωπα που 
υποβάλλουν την αίτηση, πράγμα που θα 
προωθήσει την αριστεία και, στο τέλος, 
την ισότητα μεταξύ των χωρών. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η εμβληματική πρωτοβουλία
«Ένωση Καινοτομίας» προβλέπει μια 
στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας 
το πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 
στοιχεία άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη».
Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας».

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει την καθιέρωση ενός μεσοπρόθεσμου στόχου που να περιλαμβάνει 
απαίτηση σχετικά με την επένδυση κράτους μέλους στην Ε&Α&Κ ως μια από τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις δράσεις του «Ορίζοντα 2020», ούτως 
ώστε να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη η αριστεία μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 234
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει (3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 
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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 
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».

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 δημοσίων δαπανών στην 
έρευνα και ανάπτυξη ώστε να
προσελκυσθούν ιδιωτικές επενδύσεις, και 
ώστε το σωρευτικό σύνολό τους να 
ανέλθει σε ποσοστό 3% του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) έως το 2020, 
εκπονώντας παράλληλα έναν δείκτη 
έντασης καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση της
έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 
πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 
στοιχεία άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη».
Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας».

Or. en

Τροπολογία 235
Ioan Enciu
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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 
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».

(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 
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, 
της συμβολής στην ανάπτυξη, της 
σύγκλισης των ευρωπαϊκών περιφερειών
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας».

Or. en
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Τροπολογία 236
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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 

(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 
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 και στόχων πολιτικής της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως των 
πρωτοβουλιών «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους»,
«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 
της παγκοσμιοποίησης», στόχοι πολιτικής 
για το κλίμα και την ενέργεια, 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 
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αριστείας». ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας».

Or. en

Τροπολογία 237
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 
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 

(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 
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 



AM\906699EL.doc 19/205 PE492.656v01-00

EL

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».

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και υποδομών και της παροχής μιας
«κλίμακας αριστείας».

Or. en

Τροπολογία 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 
έκκληση για ριζική απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση με το 
ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 
υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 
Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 
μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 
μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 
του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 
προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 
πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στο ψήφισμά του της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 
έκκληση για ριζική απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση με το 
ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 
υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 
Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 
μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 
μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 
του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 
προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 
πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στο ψήφισμά του της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2011. Θα πρέπει επομένως 
να γίνει ουσιαστική αύξηση του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» σε σύγκριση 
με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 
τουλάχιστον του 5% του προϋπολογισμού 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2014-
2020.

Or. en
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Τροπολογία 239
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 
έκκληση για ριζική απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση με το 
ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 
υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 
Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 
μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 
μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 
του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 
προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 
πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στο ψήφισμά του της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 
έκκληση για ριζική απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση με το 
ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 
υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 
Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 
μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 
μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 
του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 
προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 
πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας, ζητώντας διπλασιασμό του 
προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στο ψήφισμά 
του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011.

Or. en

Τροπολογία 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο ψήφισμά του της 11ης 
Νοεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την 
επιφύλαξή του όσον αφορά την 
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κατάργηση της νομικής απαίτησης για 
γνωμοδότηση από επιτροπές των 
εκπροσώπων των κρατών μελών όσον 
αφορά την επιλογή των σχεδίων με 
αντίκτυπο στην ηθική, την ασφάλεια και 
την άμυνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η νομική απαίτηση που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου και 
υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα της 11ης Νοεμβρίου 2010 
συνδέεται επίσης με την αρχή της ΕΕ για σεβασμό της πολιτισμικής ποικιλομορφίας των 
κρατών μελών και τις ηθικές επιλογές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατανομή της 
σχετικής χρηματοδότησης, και διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο ευρύ κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
διαφάνεια.

Τροπολογία 241
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 
σχετικά με την «Ένωση Καινοτομίας», 
επεσήμανε τη σημασία της επιτάχυνσης 
της καινοτομίας για την εξεύρεση λύσεων 
για τις μεγάλες κοινές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία 
όπως: 
- οι τρέχουσες δημογραφικές μεταβολές: 
μια γηράσκουσα κοινωνία, αυξανόμενος 
παγκόσμιος πληθυσμός (διατροφή, υγεία, 
πρόληψη των ασθενειών), η 
αστικοποίηση, η κοινωνική συνοχή και η 
μετανάστευση·
- μετάβαση σε μια βιώσιμη διαχείριση 
των πόρων (βιολογική και μη):  αλλαγή 
του κλίματος, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, 
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αποτελεσματικότητα στη χρήση των 
πόρων, λειψυδρία, πλημμύρες και 
προσπάθειες εξασφάλισης και 
υποκατάστασης κρίσιμων πρώτων υλών·
- μια ισχυρή, σταθερή, ισότιμη και 
ανταγωνιστική οικονομική βάση:  
οικονομική ανάκαμψη, αξιοποίηση της 
κοινωνίας της γνώσης και προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης της ΕΕ.
Οι τρεις αυτές κοινωνιακές προκλήσεις 
είναι αλληλένδετες και περιλαμβάνουν 
όλες τις προκλήσεις, όπως ορίζονται στον 
δεύτερο πυλώνα του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 242
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Μία από τις σοβαρές προκλήσεις που 
καλύπτεται από τις διατάξεις του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» είναι η κλιματική αλλαγή· ως 
αποτέλεσμα θα πρέπει να διαδραματίζουν 
βασικό ρόλο η κλιματολογική 
επιστημονική έρευνα όσον αφορά τις 
αιτίες της κλιματικής αλλαγής, καθώς 
και η πρόληψη των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής μέσω του ορισμού 
δυνατοτήτων για τη βέλτιστη 
προσαρμογή σε αυτήν. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να κατανοηθεί καλύτερα η κλιματική αλλαγή –ώστε οι επιπτώσεις της να μην 
γίνουν αισθητές–  και να πραγματοποιηθούν δαπανηρές αλλά αναγκαίες επενδύσεις για την 
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προσαρμογή.

Τροπολογία 243
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 
πρότεινε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία οι τομείς που την περίοδο 
2007-2013 καλύφθηκαν από το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το 
σκέλος για την καινοτομία του 
προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. 
Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή 
δεσμεύθηκε επίσης να ενσωματώσει την 
αλλαγή του κλίματος στα προγράμματα 
δαπανών της Ένωσης και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης σε στόχους που σχετίζονται με 
το κλίμα. Η δράση για το κλίμα και η 
αποδοτικότητα των πόρων είναι 
αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 
ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές 
πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους 
ειδικούς στόχους του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ως 
αποτέλεσμα, αναμένεται ότι τουλάχιστον 
το 60% του συνολικού προϋπολογισμού 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα σχετίζεται με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Αναμένεται επίσης οι δαπάνες 
που αφορούν το κλίμα να υπερβούν το 

(10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 
πρότεινε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία οι τομείς που την περίοδο 
2007-2013 καλύφθηκαν από το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το 
σκέλος για την καινοτομία του 
προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. 
Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή 
δεσμεύθηκε επίσης να ενσωματώσει την 
αλλαγή του κλίματος στα προγράμματα 
δαπανών της Ένωσης και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης σε στόχους που σχετίζονται με 
το κλίμα. Η δράση για το κλίμα και η 
αποδοτικότητα των πόρων είναι 
αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 
ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές 
πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους 
ειδικούς στόχους του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».



PE492.656v01-00 24/205 AM\906699EL.doc

EL

35% του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατών 
μεταξύ τους μέτρων για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων. Η Επιτροπή 
πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με την κλίμακα και τα αποτελέσματα της 
στήριξης των στόχων για την αλλαγή του 
κλίματος. Οι δαπάνες που αφορούν το 
κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην εν 
λόγω ανακοίνωση.

Or. de

Τροπολογία 244
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 
πρότεινε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία οι τομείς που την περίοδο 
2007-2013 καλύφθηκαν από το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το 
σκέλος για την καινοτομία του 
προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020.
Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή 
δεσμεύθηκε επίσης να ενσωματώσει την 
αλλαγή του κλίματος στα προγράμματα 
δαπανών της Ένωσης και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης σε στόχους που σχετίζονται με

(10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 
πρότεινε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία οι τομείς που την περίοδο 
2007-2013 καλύφθηκαν από το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το 
σκέλος για την καινοτομία του 
προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020.
Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή 
δεσμεύθηκε επίσης να ενσωματώσει τα 
θέματα που σχετίζονται με την αλλαγή 
του κλίματος στα προγράμματα δαπανών 
της Ένωσης και να διαθέσει τουλάχιστον 
το 20% του προϋπολογισμού της Ένωσης 



AM\906699EL.doc 25/205 PE492.656v01-00

EL

το κλίμα. Η δράση για το κλίμα και η 
αποδοτικότητα των πόρων είναι 
αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 
ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές 
πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους 
ειδικούς στόχους του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ως 
αποτέλεσμα, αναμένεται ότι τουλάχιστον 
το 60% του συνολικού προϋπολογισμού
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα σχετίζεται με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Αναμένεται επίσης οι δαπάνες 
που αφορούν το κλίμα να υπερβούν το 
35% του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατών 
μεταξύ τους μέτρων για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων. Η Επιτροπή 
πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την κλίμακα και τα αποτελέσματα της 
στήριξης των στόχων για την αλλαγή του 
κλίματος. Οι δαπάνες που αφορούν το 
κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην εν λόγω 
ανακοίνωση.

σε στόχους που σχετίζονται με τον 
συνδυασμό ενέργειας/κλίματος. Οι 
δράσεις σε αυτόν τον τομέα και η 
αποδοτικότητα των πόρων είναι 
αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, π.χ. της 
ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη την 
κοινωνική συνοχή, την οικολογία και την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα. Οι 
ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές 
πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους 
ειδικούς στόχους του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ως 
αποτέλεσμα, αναμένεται ότι τουλάχιστον 
το 60% του συνολικού προϋπολογισμού 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα σχετίζεται με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Αναμένεται επίσης οι δαπάνες 
που αφορούν τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής να υπερβούν το 35% 
του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατών 
μεταξύ τους μέτρων για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων. Η Επιτροπή 
πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την κλίμακα και τα αποτελέσματα της 
στήριξης των στόχων για την αλλαγή του 
κλίματος. Οι δαπάνες που αφορούν το 
κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην εν λόγω 
ανακοίνωση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τους στόχους για τους οποίους ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα διαθέσει 
σημαντικά κονδύλια με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 
επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 
ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 
προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 
κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 
επιστήμη, στην προώθηση της 
βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και
της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 
στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά.
Παρότι η προστιθέμενη αξία της Ένωσης 
έγκειται κατά κύριο λόγο στη 
χρηματοδότηση της προανταγωνιστικής, 
διακρατικής και συνεργατικής έρευνας, η 
οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί στο 
επίκεντρο του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», είναι απαραίτητο να 
δοθεί εξίσου έμφαση στην όσο το δυνατόν 
ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 
που παράγονται από τις στηριζόμενες 
δραστηριότητες έως την εμπορική τους 
εκμετάλλευση. Για τον λόγο αυτό, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 
αλυσίδας έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της βασικής 
έρευνας, της εφαρμοσμένης έρευνας, της 
μεταφοράς γνώσης, των καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και τη μη 
τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία. 
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα πρέπει να εφαρμόζει αναλογική 
κλίμακα, σύμφωνα με την οποία όσο 
πλησιέστερη είναι η προέλευση της 
υποστηριζόμενης δραστηριότητας στην 
αγορά τόσο μικρότερο πρέπει να είναι το 
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μέρος που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
και τόσο μεγαλύτερο το μέρος που θα 
πρέπει να προσελκύσει χρηματοδότηση 
από άλλες πηγές, όπως τα διαρθρωτικά 
ταμεία, εθνική/περιφερειακή 
χρηματοδότηση ή ο ιδιωτικός τομέας. Οι 
προτεραιότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 
να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος 
δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με 
αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και 
κατάρτιση.

Or. en

Τροπολογία 246
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 
επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 
ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 
προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 
κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 
επιστήμη, στην προώθηση της 
βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 
στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά.
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»
πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 
αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

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

διακρατικής και συνεργατικής έρευνας, η 
οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί στην 
καρδιά του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», είναι απαραίτητο να 
δοθεί επίσης έμφαση στην όσο το δυνατόν 
ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 
που παράγονται από τις στηριζόμενες 
δραστηριότητες έως την εμπορική τους 
εκμετάλλευση. Για τον λόγο αυτό, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 
αλυσίδας έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της βασικής 
έρευνας, της εφαρμοσμένης έρευνας, της 
μεταφοράς γνώσης, των καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και τη μη 
τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία. 
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα πρέπει να ενεργοποιεί σημαντική 
μόχλευση από άλλες πηγές, έτσι ώστε οι
δραστηριότητες που είναι εγγύτερες στην 
αγορά να προσελκύουν χρηματοδότηση 
από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
εθνικές/περιφερειακές πηγές 
χρηματοδότησης και τον ιδιωτικό τομέα. 
Οι προτεραιότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 
να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος 
δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με 
αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και 
κατάρτιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται συνεχής υποστήριξη για την Ε&Α και την καινοτομία. Ωστόσο θα 
πρέπει να τηρούνται οι σωστές ισορροπίες. Τα έργα Ε&Α διακρατικού, συνεργατικού και 
προανταγωνιστικού χαρακτήρα θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω 
έργων έχουν πραγματικό αντίκτυπο και ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται με στόχο τη 
δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων και στην αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών. Δεδομένου του 
μεγέθους της χρηματοδότησης που συνδέεται με αυτού του είδους τις δραστηριότητες, όσο 
μεγαλύτερη είναι η εγγύτητα στην αγορά τόσο λιγότερη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» απαιτείται και είναι επιθυμητή.
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Τροπολογία 247
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 248
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

από τις στηριζόμενες δραστηριότητες έως 
την εμπορική τους εκμετάλλευση. Οι 
προτεραιότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 
να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος 
δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με 
αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και 
κατάρτιση.

Or. en

Τροπολογία 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 
δράσεων Ε&Α&Κ που βασίζονται στη 
συναίνεση και εκείνων που είναι πιο 
ριζοσπαστικές, τουλάχιστον το 35% του 
προϋπολογισμού για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τη βιομηχανική 
πρωτοπορία θα πρέπει να ακολουθεί μια 
λογική «από τη βάση προς την κορυφή», 
θεσπίζοντας προτάσεις ανοιχτού 
χαρακτήρα χωρίς προκαθορισμένα 
θέματα, ανοικτές σε όλα τα είδη των 
συμμετεχόντων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
επιτευχθεί ορθή ισορροπία στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων και των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και των 
βιομηχανικών τεχνολογιών μεταξύ των 
μικρότερων και των μεγαλύτερων έργων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ειδική 
διάρθρωση ανά τομέα, τον τύπο 
δραστηριότητας, καθώς και το 
τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο.

Or. en
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Τροπολογία 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Παρότι η προστιθέμενη αξία της 
Ένωσης έγκειται κατά κύριο λόγο στη 
χρηματοδότηση της προανταγωνιστικής, 
διακρατικής και συνεργατικής έρευνας, η 
οποία θα πρέπει στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» να έχει τουλάχιστον τα 
επίπεδα του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου, είναι απαραίτητο να δοθεί, 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», ιδιαίτερη έμφαση στη 
στροφή προς τη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας.  Το μέσο «Ταχεία πορεία 
προς την καινοτομία» προβλέπει 
ταχύτερη διαδικασία επιλογής και 
κατάλληλο για τη σκοπούμενη χρήση 
σχεδιασμό ώστε να διασφαλίζεται η 
ταχεία υλοποίηση των καινοτόμων 
σχεδίων. Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να στηρίζει 
όλες τις φάσεις της αλυσίδας 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 
καθώς και τη μη τεχνολογική και 
κοινωνική καινοτομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί απρόσκοπτη στήριξη στις δραστηριότητες Ε&Α και 
καινοτομίας ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, θα 
πρέπει να διατηρηθεί η ορθή ισορροπία. Τα έργα Ε&Α διακρατικού, συνεργατικού και 
προανταγωνιστικού χαρακτήρα θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ενώ θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω έργων έχουν πραγματικό αντίκτυπο και ότι 
χρησιμοποιούνται με στόχο τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων και στην αξιοποίηση των οικονομικών 
ευκαιριών.
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Τροπολογία 251
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης 
που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση 
και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να συμβάλλουν σθεναρά στην 
αντιμετώπιση των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με την 
ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης 
και της καινοτομίας. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα σε 
ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και η επαρκής 
απορρόφηση των κονδυλίων, η 
οικονομική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να γίνει σε δύο κατανομές 
κονδυλίων, και η δεύτερη πρέπει να 
υπόκειται σε επανεξέταση.

(13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης 
που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση 
και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να συμβάλλουν σθεναρά στην 
αντιμετώπιση των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με την 
ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης 
και της καινοτομίας. Προκειμένου να
αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία των 
ΚΓΚ σε σχέση με άλλες δημόσιες-
ιδιωτικές συμπράξεις, θα πρέπει η 
Επιτροπή να προβεί σε συνολική 
αξιολόγηση όλων των ειδών συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που 
συνάπτονται στο πλαίσιο των διάφορων 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
με στόχο τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση του περιβάλλοντος έρευνας 
και καινοτομίας στο μελλοντικό
πρόγραμμα πλαίσιο. Με την αξιολόγηση 
θα εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, ο 
ανοιχτός χαρακτήρας και η διαφάνεια,
καθώς και το μοντέλο διαχείρισης, ώστε 
να διασφαλίζεται η συμμετοχή ευρέως 
φάσματος άμεσα ενδιαφερόμενων 
φορέων και παραγόντων,
περιλαμβανομένων ιδίως πανεπιστημίων, 
ερευνητικών οργανισμών και ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 252
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης 
που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση 
και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να συμβάλλουν σθεναρά στην 
αντιμετώπιση των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με την 
ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης 
και της καινοτομίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα σε 
ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και η επαρκής 
απορρόφηση των κονδυλίων, η οικονομική 
συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να 
γίνει σε δύο κατανομές κονδυλίων, και η 
δεύτερη πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση.

(13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης 
που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση 
και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να συμβάλλουν σθεναρά στην 
αντιμετώπιση των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με την 
ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης 
και της καινοτομίας. Το ΕΙΚΤ είναι το 
μοναδικό μέσο δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» το οποίο αποδίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση του 
τριγώνου γνώσης και υπόσχεται να 
αντιμετωπίσει το «ευρωπαϊκό παράδοξο» 
μέσω της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία 
καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων τεχνοβλαστών. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
η επαρκής απορρόφηση των κονδυλίων, η 
οικονομική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να γίνει σε δύο κατανομές 
κονδυλίων, και η δεύτερη πρέπει να 
υπόκειται σε επανεξέταση με βάση τη 
συνολική επίδοση του ΕΙΚΤ και τη 
μεμονωμένη επίδοση των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 253
Marisa Matias
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να συμβάλλει στους στόχους 
των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας, σύμφωνα με την 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
καινοτομίας», φέρνοντας σε επαφή όλους 
τους σχετικούς παράγοντες σε όλη την 
αλυσίδα έρευνας και καινοτομίας, ενόψει 
του εξορθολογισμού, της απλούστευσης 
και του καλύτερου συντονισμού μέσων και 
πρωτοβουλιών.

(14) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να συμβάλλει στους στόχους 
των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας, σύμφωνα με την 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
καινοτομίας», φέρνοντας σε επαφή όλους 
τους σχετικούς παράγοντες σε όλη την 
αλυσίδα έρευνας και καινοτομίας, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη 
συμμετοχή μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μικρών και 
μεσαίων πανεπιστημίων (ΜΜΠ) , 
ερευνητικών κέντρων μικρής κλίμακας 
και της κοινωνίας των πολιτών, ενόψει 
του εξορθολογισμού, της απλούστευσης 
και του καλύτερου συντονισμού μέσων και 
πρωτοβουλιών.

Or. en

Τροπολογία 254
Catherine Trautmann

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 

(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, - εκ των 
οποίων πάρα πολύ λίγα συμμετέχουν σε 
ερευνητικά προγράμματα παρά τα ήδη 
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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.

ληφθέντα μέτρα - και πρέπει να είναι 
ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, κυρίως 
από την κοινωνία των πολιτών. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο  «Ορίζοντας 2020»
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. fr

Τροπολογία 255
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 

(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 
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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.

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 στην πρόληψη και μείωση των 
δημοσιονομικών σφαλμάτων.

Or. en

Τροπολογία 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ενόψει της λήψης μέτρων για 
περαιτέρω εξωτερική ανάθεση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας της Ένωσης, θα πρέπει η 
μέθοδος και η έκταση της εξωτερικής 
ανάθεσης να ορίζονται σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα ανεξάρτητης αξιολόγησης 
των επιπτώσεων, η οποία θα αξιολογεί 
όλα τα πλεονεκτήματα των διαφόρων 
μορφών εξωτερικής ανάθεσης, όπως 
είναι οι Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες, οι συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα ή εκτελεστικοί 
οργανισμοί έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 257
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η χρήση προτάσεων ανοιχτού 
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χαρακτήρα με ειδικές ταχείες διαδικασίες 
θα πρέπει να επεκταθεί και στη 
συνεργατική Ε&Α σε ορισμένους τομείς 
στους οποίους ο χρόνος διαδραματίζει 
κρίσιμο ρόλο, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και να διασφαλιστεί ότι 
γίνεται εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
στις περιπτώσεις που η ταχύτητα είναι 
ζωτικής σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 258
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Δεδομένου ότι η Επιτροπή σκοπεύει 
να αναθέσει εξωτερικά την ενωσιακή 
χρηματοδότηση της έρευνας και 
καινοτομίας σε μεγαλύτερο βαθμό, η 
μέθοδος με την οποία το πράττει και το 
πεδίο εξωτερικής ανάθεσης πρέπει να 
καθορισθούν σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα ανεξάρτητης αξιολόγησης 
του αντίκτυπου η οποία θα εκτιμήσει όλα 
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
των διαφόρων μορφών εξωτερικής 
ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των  
Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών 
(ΚΤΠ), συμφωνιών και οργανισμών 
προγραμμάτων εταιρικής σχέσης όπως ο 
Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας 
(ΕΟΕ), θα χειριστεί τα θέματα κόστους, 
αποτελεσματικότητας, ταχύτητας και 
ποιότητας, και θα στηριχθεί στην 
εμπειρογνωμοσύνη όλων των 
παραγόντων της ευρωπαϊκής έρευνας.

Or. fr
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Τροπολογία 259
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
που κυρώθηκε από την ΕΕ στις 23 
Δεκεμβρίου 2010.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη σύμβαση αυτή θα χρησιμεύσει ως υπενθύμιση σε σχέση με τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 260
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Ενόψει των δεδηλωμένων 
προθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να λάβει περαιτέρω μέτρα για την 
εξωτερική ανάθεση της χρηματοδότησης 
της έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης 
θα πρέπει η μέθοδος και η έκταση της 
εξωτερικής ανάθεσης να καθοριστούν 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
ανεξάρτητης αξιολόγησης του 
αντικτύπου. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 
προβαίνει σε εκτίμηση όλων των 
πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων των διαφόρων μορφών 
εξωτερικής ανάθεσης (όπως είναι οι 
ΚΤΠ, οι ΣΔΙΤ, οι ΕΟΕ), λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος, την 
αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και 
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την ποιότητα καθώς και εισηγήσεις μιας 
σειράς ενδιαφερόμενων 
εμπειρογνωμόνων του τομέα της έρευνας 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 261
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Η χρήση ανοιχτών προσκλήσεων με 
ειδικές συνοπτικές διαδικασίες πρέπει να 
επεκταθεί στη συνεργατική Ε&Α σε 
ορισμένους τομείς για το οποίους ο 
χρόνος είναι ζωτικός, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι τα ερευνητικά ευρήματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο 
γρήγορα.

Or. fr

Τροπολογία 262
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 182 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα 
πλαίσιο ορίζει το μέγιστο συνολικό ποσό 
και τους λεπτομερείς κανόνες της 
δημοσιονομικής συμμετοχής της Ένωσης 
στο πρόγραμμα πλαίσιο και τα αντίστοιχα 
μερίδια σε καθεμία από τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες.

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 182,
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
πρόγραμμα πλαίσιο ορίζει το μέγιστο 
συνολικό ποσό και τους λεπτομερείς 
κανόνες της δημοσιονομικής συμμετοχής 
της Ένωσης στο πρόγραμμα πλαίσιο και τα 
αντίστοιχα μερίδια σε καθεμία από τις 
προβλεπόμενες στο άρθρο 180 της 
Συνθήκης δραστηριότητες.
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Or. fr

Τροπολογία 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 182 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα 
πλαίσιο ορίζει το μέγιστο συνολικό ποσό 
και τους λεπτομερείς κανόνες της 
δημοσιονομικής συμμετοχής της Ένωσης 
στο πρόγραμμα πλαίσιο και τα αντίστοιχα 
μερίδια σε καθεμία από τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες.

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 182,
παράγραφος 1  της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
πρόγραμμα πλαίσιο ορίζει το μέγιστο 
συνολικό ποσό και τους λεπτομερείς 
κανόνες της δημοσιονομικής συμμετοχής 
της Ένωσης στο πρόγραμμα πλαίσιο και τα 
αντίστοιχα μερίδια σε καθεμία από τις 
προβλεπόμενες στο άρθρο 180 της 
Συνθήκης δραστηριότητες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 180 της ΣΛΕΕ θεσπίζει τις δραστηριότητες που μπορούν να αναληφθούν εντός του 
προγράμματος πλαισίου και το άρθρο 182 «ορίζει  το μέγιστο συνολικό ποσό και τους 
λεπτομερείς κανόνες της δημοσιονομικής συμμετοχής της Ένωσης στο πρόγραμμα πλαίσιο και 
τα αντίστοιχα μερίδια σε καθεμία από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες».

Τροπολογία 264
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να ασκεί τα 
οικεία καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και 
να εξασφαλιστεί διαφάνεια και 
λογοδοσία, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η 
Επιτροπή πρέπει να τηρεί δεόντως και σε 
τακτική βάση ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο για όλες τις συναφείς πτυχές 
της υλοποίησης του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 
και της κατάρτισης των προγραμμάτων 
εργασίας, της εκτέλεσης και της πιθανής 
ανάγκης προσαρμογής της ανάλυσης του 
προϋπολογισμού, καθώς και της 
ανάπτυξης των δεικτών επιδόσεων στο 
πλαίσιο των επιδιωκόμενων στόχων και 
των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 265
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 
οδηγήσει σε συμπληρωματικά 
προγράμματα που θα προβλέπουν τη 
συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 
μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 
διακανονισμούς κατά την έννοια των 
άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. Δεν 
πρέπει να υπάρξει περαιτέρω σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 
187 της ΣΛΕΕ. Η σύναψη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει 
να πραγματοποιείται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, και να αιτιολογείται με την 
παροχή αποδείξεων ότι κανένας άλλος 
τύπος μηχανισμών χρηματοδότησης δεν 
μπορεί να επιτύχει τους ίδιους στόχους. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προβεί σε συνολική αξιολόγηση και 
αναθεώρηση των διαφόρων τύπων των 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
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που έχουν συναφθεί 
(συμπεριλαμβανομένων των κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών, των 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος ανάκαμψης, του 2009, της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πρωτοβουλίας 
στο πλαίσιο του σχεδίου SET και των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας), με στόχο να εντοπίσει τη 
διαχείριση και τους κανόνες λειτουργίας 
με τον πλέον αποτελεσματικό, ανοιχτό και 
διαφανή χαρακτήρα, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η ευρύτερη συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων φορέων, η 
συμμετοχή μεγάλου αριθμού ΜΜΕ, η 
παραγωγή και διάδοση της γνώσης, και η 
κατάλληλη αποφυγή των συγκρούσεων 
συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 266
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 
οδηγήσει –υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
και ανάλογα με την περίπτωση– σε 
συμπληρωματικά προγράμματα που θα 
προβλέπουν τη συμμετοχή ορισμένων 
μόνο κρατών μελών, τη συμμετοχή της 
Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνονται από ορισμένα κράτη μέλη 
ή τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων ή 
άλλους διακανονισμούς κατά την έννοια 
των άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ.
Τα ανωτέρω συμπληρωματικά 
προγράμματα ή οι διακανονισμοί θα 
πρέπει να έχουν σαφή ενωσιακή 
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προστιθέμενη αξία, να βασίζονται σε 
πραγματικές συμπράξεις, να 
συμπληρώνουν άλλες δραστηριότητες 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και να περιορίζουν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους 
αποκλεισμούς όσον αφορά τη συμμετοχή 
των κρατών μελών, των ΜΜΕ ή της 
βιομηχανίας, των πανεπιστημίων και των 
οργανώσεων έρευνας και τεχνολογίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην τάση του 7ου ΠΠ υπέρ της 
εξωτερικής ανάθεσης εκτέλεσης τμημάτων του προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
συμπράξεων. Παρότι η συγκεκριμένη επιλογή έχει τις δυνατότητες επίτευξης υψηλότερου 
αντικτύπου μόχλευσης και ανταποκρίνεται στη λογική της καλύτερης διάρθρωσης του 
ευρωπαϊκού τοπίου στον τομέα της έρευνας, η υπέρμετρη στήριξη αυτού του είδους δομών 
(συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμπράξεις φορέων του δημοσίου) ενδέχεται να 
μην είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική στην παρούσα συγκυρία και είναι πιθανόν να αναλαμβάνουν τη 
σχετική ευθύνη μερικοί μόνο φορείς, επιτρέποντας την περαιτέρω πόλωση της επιστημονικής 
και τεχνολογικής μας βάσης.

Τροπολογία 267
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\906699EL.doc 45/205 PE492.656v01-00

EL

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά τα συμπληρωματικά προγράμματα 
ή ρυθμίσεις πρέπει να διαθέτουν σαφή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να 
βασίζονται σε αυθεντικές εταιρικές 
σχέσεις, να συμπληρώνουν άλλες 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και να 
ευνοούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη 
συμμετοχή του κλάδου των κρατών 
μελών ή της ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 268
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 
οδηγήσει  —υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις— σε συμπληρωματικά 
προγράμματα που θα προβλέπουν τη 
συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 
μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 
διακανονισμούς κατά την έννοια των 
άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. Τα 
ανωτέρω συμπληρωματικά προγράμματα 
ή συμφωνίες θα πρέπει να έχουν σαφή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, να 
βασίζονται σε πραγματικές συμπράξεις, 
να συμπληρώνουν άλλες δραστηριότητες 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και να περιορίζουν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους 
αποκλεισμούς όσον αφορά τη συμμετοχή 
των κρατών μελών ή της βιομηχανίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να ορίσει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο ορισμένα 
κράτη μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματικά προγράμματα ή συμφωνίες, 
ορίζοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Τροπολογία 269
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κοινωνιακών παραγόντων (ερευνητών,
πολιτών και κοινωνίας των πολιτών, 
αρμοδίων για την χάραξη της πολιτικής 
και βιομηχανίας) στη διαδικασία έρευνας 
και καινοτομίας, και πιο συγκεκριμένα 
διασφαλίζοντας ότι λαμβάνεται υπόψη η 
διάσταση του φύλου, προωθώντας την 
εκπαίδευση στις επιστήμες,
διασφαλίζοντας το σεβασμό της 
νομοθεσίας περί δεοντολογίας και 
προάγοντας την προσήλωση στα 
υψηλότερα ηθικά πρότυπα ανά τον 
κόσμο, αυξάνοντας την προσβασιμότητα 
και την επαναχρησιμοποίηση των 
αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης 
από δημόσιους πόρους έρευνας, 
ειδικότερα δε των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων και δεδομένων,
καθιστώντας τις επιστημονικές γνώσεις πιο 
προσιτές, εκπονώντας πλαίσιο 
διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται
στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των 
πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών
και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 271
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης του κοινού στην 
επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει
την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης 
συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών σε θέματα έρευνας και 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει: να
προάγει την ενεργό συμμετοχή και τη
βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης 
συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας 
των πολιτών και των κοινωνιακών 
παραγόντων (ερευνητών, πολιτών και 



PE492.656v01-00 48/205 AM\906699EL.doc

EL

καινοτομίας, προωθώντας την εκπαίδευση
στις επιστήμες, καθιστώντας τις 
επιστημονικές γνώσεις πιο προσιτές, 
εκπονώντας υπεύθυνα θεματολόγια 
έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών, και διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

κοινωνίας των πολιτών, αρμοδίων για την 
χάραξη της πολιτικής και βιομηχανίας) 
στη διαδικασία έρευνας και καινοτομίας· 
να διασφαλίζει ότι λαμβάνεται υπόψη η 
διάσταση του φύλου· να προάγει την 
εκπαίδευση στην επιστήμη αριστείας· να 
διασφαλίζει τον σεβασμό της νομοθεσίας 
περί δεοντολογίας και να προάγει τη 
δημιουργία και την προσήλωση στα 
υψηλότερα ηθικά πρότυπα ανά τον 
κόσμο· να αυξήσει την προσβασιμότητα 
και την επαναχρησιμοποίηση των 
αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης 
από δημόσιους πόρους έρευνας, 
ειδικότερα δε των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων και δεδομένων· να 
εκπονήσει υπεύθυνα θεματολόγια πλαίσια
έρευνας και καινοτομίας και διαχείρισης
που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και 
τις προσδοκίες των πολιτών και της 
κοινωνίας των πολιτών, και να ενισχύσει
τη συμμετοχή τους στον καθορισμό των 
ερευνητικών προτεραιοτήτων όσον 
αφορά τις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»

Or. en

Τροπολογία 272
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης του κοινού στην 
επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει 
την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης
συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών σε θέματα έρευνας και 
καινοτομίας, προωθώντας την εκπαίδευση 
στις επιστήμες, καθιστώντας τις 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης του κοινού στην 
επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει 
την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία με 
την ενεργό συμμετοχή κοινωνικών 
φορέων (ερευνητές, πολίτες και κοινωνία
των πολιτών, υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής) στη διαδικασία έρευνας και 
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επιστημονικές γνώσεις πιο προσιτές, 
εκπονώντας υπεύθυνα θεματολόγια 
έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών, και διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

καινοτομίας, εξασφαλίζοντας ειδικότερα 
ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
διάσταση του φύλου και προωθώντας την 
εκπαίδευση στις επιστήμες, καθιστώντας 
τις επιστημονικές γνώσεις πιο προσιτές, 
εκπονώντας υπεύθυνα θεματολόγια 
έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών, και διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βελτιώνει τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης ενισχύοντας την ιδέα 
της συμμετοχής όλων των φορέων και επισημαίνοντας ότι η διάσταση του φύλου πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 273
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

των πολιτών, και διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Η συμμετοχή των πολιτών και της 
κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να 
συνοδεύεται από δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης του κοινού έτσι ώστε 
να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η 
υποστήριξη της κοινής γνώμης προς το 
πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 274
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 275
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 276
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης 
συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών σε θέματα έρευνας και 
καινοτομίας, προωθώντας την εκπαίδευση 
στις επιστήμες, καθιστώντας τις 
επιστημονικές γνώσεις πιο προσιτές, 
εκπονώντας υπεύθυνα και ηθικά 
θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες, τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών 
και της κοινωνίας των πολιτών, και 
διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Οι ευρωπαϊκές περιφερειακές αρχές 
καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και στη διασφάλιση 
αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ 
των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
διασυνδέσεων μεταξύ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων, στο πλαίσιο των 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Οι 
περιφέρειες καλούνται επίσης να 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη 
διάδοση και την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», καθώς και 
στην παροχή συμπληρωματικών 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως είναι οι 
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δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 278
Christian Ehler

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. Η 
διεπιστημονική φύση των κοινωνιακών 
προκλήσεων, καθώς και η ανάγκη για 
οριζόντιους συνδέσμους και διεπαφές 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» απαιτεί τη δημιουργία 
ειδικών διοικητικών συμβουλίων. Τα 
συμβούλια θα πρέπει να αποτελούνται 
από σχετικά ενδιαφερόμενα μέλη από τον 
ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, τους 
τελικούς χρήστες και την κοινωνία των 
πολιτών τα οποία θα χαίρουν εξαιρετικής 
φήμης και θα διαθέτουν την κατάλληλη 
τεχνογνωσία, διασφαλίζοντας την 
ποικιλομορφία σε όλους τους σχετικούς 
τομείς και τα πεδία έρευνας. Τα 
συμβούλια θα πρέπει να παρέχουν στην 
Επιτροπή πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με τη συνολική στρατηγική περί 
της σχετικής Κοινωνιακής Πρόκλησης, 
την καθιέρωση των προγραμμάτων 
εργασίας της και τους τομείς και τα 
κριτήρια για τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για τη στροφή προς περισσότερη διεπιστημονικότητα και υπερεπιστημονικότητα (με την στροφή 
από θέματα σε μεγάλες προκλήσεις) χρειάζεται ένας νέος μηχανισμός ο οποίος να καταρτίσει το 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα διαφορετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη από τον χώρο της έρευνας, της βιομηχανίας και της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών.

Τροπολογία 279
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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, και να υπάρχει επαρκής 
ευελιξία για νέες εξελίξεις και 
προσεγγίσεις από τη βάση ως την 
κορυφή, ιδίως όσον αφορά αναδυόμενους 
επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς 
και τη διεπιστημονική και 
υπερεπιστημονική έρευνα. Η εξωτερική 
παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται 
σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Οι πληροφορίες που παρέχονται 
από σχετικές δομές όπως το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(ΙΚΤ) και οι κοινότητες γνώσης και 
καινοτομίας (ΚΓΚ) του, οι Ευρωπαϊκές 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, οι
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 
και οι ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας
θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη, 
δεδομένου του ζωτικού ρόλου τους στη 
διαδικασία εντοπισμού των ερευνητικών 
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αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 280
Philippe Lamberts
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 με 
διαφανή και συμμετοχικό τρόπο σε στενή 
συνεργασία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη από όλους τους σχετικούς τομείς,
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από
την επιστημονική κοινότητα, ερευνητών, 
του δημόσιου τομέα, οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και ΜΜΕ. 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 της σύγκρουσης συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 281
Britta Thomsen
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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, και να υπάρχει επαρκής 
ευελιξία για νέες εξελίξεις, και στο 
επίπεδο των ήδη δρομολογημένων έργων.
Η εξωτερική παροχή συμβουλών πρέπει να 
επιδιώκεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Τα σχέδια εφαρμογής 
των σχετικών δομών, όπως οι Ευρωπαϊκές 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, οι
πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 
και οι ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας
θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη 
διαδικασία προσδιορισμού των 
ερευνητικών αναγκών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογικές πλατφόρμες είναι ζωτικής σημασίας για τη συγκέντρωση ερευνητών και 
εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν τους μεγάλους παράγοντες στους διάφορους τομείς.  
Καταρτίζουν σχέδια εφαρμογής και να συμβάλλουν ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μπορούν να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους.  Έχουν ανάγκη από 
σημαντικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και πρέπει να αναγνωριστεί ο σημαντικός 
τους ρόλος όσον αφορά την υποστήριξη της Επιτροπής στον καθορισμό του θεματολογίου για 
την έρευνα.

Τροπολογία 282
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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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, 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», όπου είναι δυνατόν
χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες σχετικές 
δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες, τις πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Σε ό,τι αφορά την προτεραιότητα 
«κοινωνιακές προκλήσεις» θα πρέπει να 
ακολουθηθεί μία προσέγγιση βασισμένη 
στην πρόκληση, στο πλαίσιο της οποίας η 
βασική επιστήμη, η εφαρμοσμένη έρευνα, 
η μεταφορά γνώσης και η καινοτομία θα 
αποτελούν εξίσου σημαντικά και 
αλληλοσυνδεόμενα χαρακτηριστικά. Για 
να διασφαλιστεί η απαραίτητη ισορροπία 
ανάμεσα στην Ε&Α&Κ που βασίζεται στη 
συναίνεση και σε αυτή που είναι 
ρηξικέλευθη, θα πρέπει τουλάχιστον το 
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15% του προϋπολογισμού των 
«κοινωνιακών προκλήσεων» να 
ακολουθεί τη λογική «από κάτω προς τα 
πάνω» με προτάσεις ανοικτού χαρακτήρα 
(χωρίς προκαθορισμένα θέματα 
προτάσεων). Επιπλέον, θα πρέπει να 
επιτευχθεί ορθή ισορροπία στο πλαίσιο 
των προτεραιοτήτων «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» και «Βιομηχανική υπεροχή» 
μεταξύ των μικρότερων και των 
μεγαλύτερων έργων, λαμβάνοντας υπόψη 
την ειδική διάρθρωση ανά τομέα, τον 
τύπο δραστηριότητας, καθώς και το 
τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο, 
διασφαλίζοντας συγχρόνως αποδεκτό 
βαθμό επιτυχίας.

Or. en

Τροπολογία 284
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
διαφανής και αποτελεσματική διαδικασία 
εφαρμογής, θα πρέπει οι πολυετείς 
ενδεικτικοί χάρτες πορείας να 
καθορίζονται κατά την έναρξη του 
προγραμματισμού για κάθε ειδικό στόχο 
και διατομεακό θέμα και θα πρέπει να 
επιδιώκεται μια σύντομη και διαφανής 
διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας. Η Επιτροπή, 
κατά την προετοιμασία και κατάρτιση 
των χαρτών πορείας και των 
προγραμμάτων εργασίας θα πρέπει να 
μεριμνά ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να συμμετέχουν και να 
ενημερώνονται εγκαίρως και με τον 
κατάλληλο τρόπο. Η εξωτερική παροχή 
συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται σε 
συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
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προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις 
σχετικές δομές, όπως τα τομεακά 
γνωμοδοτικά συμβούλια, τα 
νεοσυσταθέντα διοικητικά συμβούλια, τις 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
τις πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 285
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Για τη διασφάλιση της κατάλληλης 
ισορροπίας μεταξύ των δράσεων Ε&Α&Κ 
που βασίζονται στη συναίνεση και των 
πιο ριζοσπαστικών δράσεων Ε&Α&Κ, θα 
πρέπει τουλάχιστον το 15% του 
προϋπολογισμού για την προτεραιότητα 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» και για τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
της προτεραιότητας «Βιομηχανική 
υπεροχή» να διατεθεί σύμφωνα με τη 
λογική «από τη βάση προς την κορυφή», 
με γνώμονα την έρευνα, σύμφωνα με τις 
συμφωνημένες προτεραιότητες.. 
Επιπλέον, θα πρέπει να επιτευχθεί ορθή 
ισορροπία στο πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» και «Βιομηχανική υπεροχή» 
μεταξύ των μικρότερων και των 
μεγαλύτερων έργων, λαμβάνοντας υπόψη 
την ειδική διάρθρωση ανά τομέα, τον 
τύπο δραστηριότητας, καθώς και το 
τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο.

Or. en
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Τροπολογία 286
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Προκειμένου να είναι σε θέση να 
είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 
επίπεδο, να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις μεγάλες κοινωνιακές 
προκλήσεις και να επιτυγχάνει τους 
στόχους της στρατηγικής 2020 της 
Ένωσης, η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει 
πλήρως τους ανθρώπινους πόρους της. 
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα πρέπει να αποτελέσει καταλυτικό 
παράγοντα και ισχυρό κίνητρο για την 
ολοκλήρωση του ΕΧΕ, παρέχοντας 
στήριξη σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες, οι οποίες προσελκύουν, 
διατηρούν, καταρτίζουν και αναπτύσσουν 
ταλέντα στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας. Για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου και την ενίσχυση της 
μεταφοράς γνώσης, καθώς και της 
ποσότητας και της ποιότητας των 
ερευνητών, οι δραστηριότητες ανάπτυξης 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων που εστιάζουν ειδικά 
στους νέους και τις γυναίκες, θα πρέπει 
να συνιστούν βασικό στοιχείο όλων των 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η βιομηχανία και οι ΜΜΕ είναι 
ζωτικής σημασίας για την εισαγωγή 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στις αγορές. 
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα στην
ΕΑΚ έτσι ώστε να φέρει τις 
συνδυασμένες δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις στην Ε&Α στο 3% του ΑΕγχ. 
Ο ιδιωτικός τομέας αναμένεται να 
συμβάλλει κατά δύο τρίτα σε αυτό το 
ποσοστό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

March 2010 Council Conclusions.

Τροπολογία 288
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Θα πρέπει να δημιουργηθούν 
πλατφόρμες για τη διεξαγωγή διαλόγου 
ανάμεσα στις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και τους ερευνητές για κάθε 
έναν από τους ειδικούς στόχους των 
προτεραιοτήτων «Υπεροχή στις 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» για τη 
διασφάλιση της κοινωνιακής συμμετοχής 
σε αυτούς τους τομείς προτεραιότητας.

Or. en
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Τροπολογία 289
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Προκειμένου να υπάρχει επαρκής 
ευελιξία κατά τη διάρκεια ισχύος του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι νέες 
ανάγκες και εξελίξεις και να γίνεται 
απολογισμός και ενδεχομένως προσαρμογή 
της αλληλεπίδρασης και του οριζόντιου 
χαρακτήρα μεταξύ και εντός των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων, πρέπει να 
δημιουργηθεί η δυνατότητα, με βάση την 
ενδιάμεση επισκόπηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», να 
αναθεωρούνται τα ποσά των ειδικών 
στόχων και προτεραιοτήτων και να 
μεταφέρονται πιστώσεις ανάμεσά τους. Θα 
πρέπει να ανατεθεί η εξουσία στην 
Επιτροπή να εκδίδει τις εν λόγω πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Επιτροπή επιβάλλεται να 
προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, 
πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια δημοσιονομική ευελιξία για να καταστεί δυνατή η 
αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών και εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των 
επονομαζόμενων «οριζόντιων δράσεων». Η καλύτερη διαδικασία για να γίνει αυτό είναι μέσω 
μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία και η 
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γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Τροπολογία 290
Marisa Matias

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, προωθώντας και 
εφαρμόζοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για 
τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας για τους εργαζόμενους στον 
τομέα της επιστήμης στην Ένωση και για 
την περαιτέρω βελτίωσή τους. 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.

Or. en

Τροπολογία 291
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να συμβάλλει στην 
ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 
ερευνητή στην Ένωση και στην 
επαγγελματική και κοινωνική του 
αναγνώριση σε επίπεδο Ένωσης. Πρέπει 
να δοθεί απόλυτη προσοχή στην 
Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον 
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πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, 
με σεβασμό στον προαιρετικό τους 
χαρακτήρα.

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 έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί 
το συνεχιζόμενο φαινόμενο της διαρροής 
εγκεφάλων και να μετατραπεί σε 
προσέλκυση εγκεφάλων.

Or. en

Τροπολογία 292
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες 
με άλλες πολιτικές της Ένωσης ή των 
κρατών μελών, ιδίως στην εκπαίδευση, 
προκειμένου να καταστούν τα 
επαγγέλματα του ερευνητή και του 
καινοτόμου ελκυστικές επιλογές υψηλού 
επιπέδου για ταλαντούχους νέους 
Ευρωπαίους και προκειμένου να 
προσελκύονται τα καλύτερα ταλέντα από 
τρίτες χώρες.  Προς αυτόν τον σκοπό θα 
πρέπει να προωθηθεί η εκπαίδευση στους 
τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών, και 
να μικρύνει η ψαλίδα ανάμεσα στα φύλα 
στους τομείς της επιστήμης και 
καινοτομίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ότι η Ένωση θα μπορεί να έχει πρόσβαση 
στο αναγκαίο ανθρώπινο κεφάλαιο για 
την επίτευξη των στόχων της στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Or. en
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Τροπολογία 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συντονισμένες κα ελκυστικές φορολογικές ρυθμίσεις μπορούν να αναχαιτίσουν τη διαρροή 
εγκεφάλων από την ΕΕ.

Τροπολογία 294
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» διασφαλίζει την ισότητα ευκαιριών 
για το σύνολο της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής αριστείας και συμβάλλει 
στην επίτευξη του ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας προωθώντας την 
εμπιστοσύνη και την ευρύτερη 
πανευρωπαϊκή συνεργασία στην έρευνα.

Or. en
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Τροπολογία 295
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η προσβασιμότητα των δράσεων 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας 
σχετικά με υποστηριζόμενα σχέδια και 
αποτελέσματα, προϋποθέτει την 
εφαρμογή προσιτών σε όλους μορφών. Οι 
προσιτές μορφές περιλαμβάνουν μεγάλα 
τυπογραφικά στοιχεία, γραφή Μπράιγ, 
κείμενα σε μορφή εύκολης ανάγνωσης, 
ηχογραφήσεις, βίντεο και ηλεκτρονικές 
μορφές, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται 
σε αυτές τις μορφές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δράσεις πληροφόρησης και 
επικοινωνίας όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», περιλαμβανομένης της 
επικοινωνίας όσον αφορά υποστηριζόμενα σχέδια και αποτελέσματα, ιδίως μάλιστα επειδή 
πρόκειται για δημόσια χρηματοδότηση.

Τροπολογία 296
Konrad Szymański

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 

(23) Οι δραστηριότητες που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
συμμορφώνονται προς το κοινοτικό 
κεκτημένο της Ένωσης ως προς την 
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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.

ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να
αποδίδεται προσοχή στα άριστα 
επιστημονικά και επαγγελματικά 
προσόντα του επιστημονικού και 
ερευνητικού προσωπικού και των δύο 
φύλων, που ασχολείται με την έρευνα και 
την καινοτομία. Προκειμένου να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, το 
κύριο κριτήριο για την ενωσιακή 
χρηματοδότηση πρέπει να είναι η 
αριστεία του επιστημονικού σχεδίου και 
τα επαγγελματικά προσόντα του 
ερευνητικού προσωπικού.

Or. en

Τροπολογία 297
Anna Záborská, Jan Březina

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

(23) Οι δραστηριότητες που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
συμμορφώνονται προς το κοινοτικό 
κεκτημένο της Ένωσης ως προς την 
ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να
αποδίδεται προσοχή στα άριστα 
επιστημονικά και επαγγελματικά 
προσόντα του επιστημονικού και 
ερευνητικού προσωπικού των δύο φύλων, 
που ασχολείται με την έρευνα και την 
καινοτομία. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, το 
κύριο κριτήριο για την ενωσιακή 
χρηματοδότηση πρέπει να είναι η 
αριστεία του επιστημονικού σχεδίου και 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ.

τα επαγγελματικά προσόντα του 
ερευνητικού προσωπικού.

Or. en

Τροπολογία 298
Patrizia Toia

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 εξαλείφοντας τα κύρια
αίτια της ανισότητας των δύο φύλων,
κάνοντας χρήση του πλήρους δυναμικού
των ερευνητών και των ερευνητριών από 
πλευράς των καλύτερων επαγγελματικών 
προσόντων και ικανοτήτων τους, 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 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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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 προωθούν την ισότητα 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. 
Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο
των δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας 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

Τροπολογία 300
Konrad Szymański

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, 

(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, 
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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.

αντιμετωπίζοντας ιδίως τα βαθύτερα αίτια 
της ανισότητας των δύο φύλων, 
αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των 
ερευνητών και των ερευνητριών, 
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

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «διάταση του φύλου» είναι ασαφής όταν αναφέρεται στο περιεχόμενο των έργων 
και μπορεί επίσης να συνδεθεί με θεματολόγια αντιφατικά τα οποία δεν είναι κοινά.

Τροπολογία 301
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η έρευνα και η καινοτομία 
βασίζονται στην ικανότητα των 
επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών να έχουν πρόσβαση σε 
επιστημονικές πληροφορίες, να τις 
ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 
Για να ενισχυθεί η κυκλοφορία και η 
αξιοποίηση των γνώσεων, θα πρέπει η 
βιώσιμη πρόσβαση σε επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, η οποία περιλαμβάνεται 
ήδη στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, να 
αποτελέσει τη γενική αρχή για τις 
επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 
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Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
πειραματιστεί με την επιγραμμική 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 
στο πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενων 
ερευνών, ούτως ώστε η ανοικτή 
πρόσβαση σε ανάλογα δεδομένα να 
καταστεί ο γενικός κανόνας έως το 2020. 
Το κόστος της δημοσίευσης μπορεί, 
ενδεχομένως, να καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που βασίζεται στην έκθεση Teresa Riera Madurell, τροπολογία 10.

Τροπολογία 302
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η έρευνα και η καινοτομία 
βασίζονται στην ικανότητα των 
επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών να έχουν ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικές πληροφορίες, να τις 
ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 
Για να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί η 
κυκλοφορία της γνώσης, θα πρέπει η 
ελεύθερη ανοικτή επιγραμμική πρόσβαση 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, η οποία 
περιλαμβάνεται ήδη στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, να αποτελέσει τη 
γενική αρχή για τις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις που λαμβάνουν δημόσια 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 



PE492.656v01-00 72/205 AM\906699EL.doc

EL

πρέπει να πειραματιστεί με την 
επιγραμμική ανοικτή πρόσβαση σε ήδη 
δημοσιευμένα επιστημονικά δεδομένα 
που παράγονται ή συλλέγονται στο 
πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενων 
ερευνών, ούτως ώστε η ανοικτή 
πρόσβαση σε ανάλογα δεδομένα να 
καταστεί ο γενικός κανόνας έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 303
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Για να ενισχυθεί η κυκλοφορία και 
η αξιοποίηση της γνώσης, θα πρέπει η 
ελεύθερη ανοικτή επιγραμμική πρόσβαση 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, η οποία 
περιλαμβάνεται ήδη στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, να αποτελέσει τη 
γενική αρχή για τις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις που λαμβάνουν δημόσια 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Με την 
απαίτηση της ανοιχτής πρόσβασης σε 
δημοσιεύσεις έρευνας που έχουν 
χρηματοδοτηθεί δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» διασφαλίζεται η ευρύτερη διάδοση 
της γνώσης και της καινοτομίας στους 
πολίτες (περιλαμβανομένων των 
επιστημόνων, των καινοτόμων, 
εκπαιδευτικών, δημοσίων υπαλλήλων, 
επιχειρηματιών) και τις εταιρείες, ιδίως 
τις ΜΜΕ, καθώς και ταχύτερες 
αποδόσεις στα χρήματα των 
φορολογουμένων που έχουν επενδυθεί 
στην έρευνα. 

Or. en
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Τροπολογία 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει 
τις δραστηριότητες προς την αξιοποίηση 
του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον 
αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών που 
προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη, κατά 
την ευρεία έννοια, και την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής. Μια τέτοια 
οριζόντια προσέγγιση, πλήρως 
ενσωματωμένη σε όλες τις 
προτεραιότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», θα βοηθήσει 
την Ένωση να ευημερήσει σε έναν κόσμο 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και περιορισμένους πόρους, 
οικοδομώντας παράλληλα μια αποδοτική 
ως προς τους πόρους, βιώσιμη και 
ανταγωνιστική οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 305
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Κάθε συμμετέχων που έχει λάβει 
χρηματοδότηση από την Ένωση θα 
πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια 
για να αξιοποιεί είτε ο ίδιος είτε κάποιο 
άλλο νομικό πρόσωπο τα αποτελέσματα 
που κατέχει σε περαιτέρω έρευνα ή 
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εμπορικώς, ιδίως μέσω μεταβίβασης των 
αποτελεσμάτων ή αδειοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 [Κανόνες 
συμμετοχής]

Or. en

Τροπολογία 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Η έρευνα και η καινοτομία 
βασίζονται στην ικανότητα των 
επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών να έχουν ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικές πληροφορίες, να τις 
ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 
Ωστόσο θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 307
Patrizia Toia

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 

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

σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία 
και τις ηθικές επιλογές των κρατών 
μελών, πράγμα που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη  για τη χρηματοδότηση. Οι
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να 
διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 13 
ΣΛΕΕ και να τηρούν την υποχρέωση 
αντικατάστασης ή μείωσης της χρήσης 
ζώων για επιστημονικούς σκοπούς ή 
βελτίωσης των συνθηκών υπό τις οποίες 
γίνεται αυτή η χρήση. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Γίνεται καλύτερη χρήση του άρθρου 13 ΣΛΕΕ με τις έννοιες της αντικατάστασης, μείωσης και 
βελτίωσης· επί πλέον, η διατύπωση αυτή συμφωνεί περισσότερο με το άρθρο 19, παρ. 10 της 
πρότασης κανονισμού που θα ορίζει τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης εντός του 
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Δεν συντρέχει κανένας συγκριμένος λόγος για να 
περιορισθεί η απαίτηση αυτή σε «θεμελιώδεις ελλείψεις».

Τροπολογία 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

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 

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. Θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι αιτιολογημένες και τακτικά 
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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.

επικαιροποιημένες γνωμοδοτήσεις της 
ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία
(ΕΟΔ) στην επιστήμη και τις νέες 
τεχνολογίες, πράγμα που προϋποθέτει 
έναν τρόπο διαφανούς επιλογής με βάση 
την ανεξαρτησία και την επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη των μελών της ΕΟΔ.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 13
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περιορίζουν 
τη 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 Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία από πλευράς επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης πρέπει να επιδιώκεται τόσο 
στα γνωμοδοτικά όργανα όσο και στα όργανα λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 309
Konrad Szymański

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 

(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 
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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.

και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Η 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας 
από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να σέβεται τις 
νομοθετικές διατάξεις και τα έθιμα των 
κρατών μελών. Όλες οι δραστηριότητες 
πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 
168 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 310
Philippe Lamberts
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, 

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας και να σέβονται 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 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. Κατά τις ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
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σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ. και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 311
Algirdas Saudargas

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. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει 
επίσης να τηρούν τις νομοθετικές ή 
διοικητικές διατάξεις και τα ήθη των 
κρατών μελών. Όλες οι δραστηριότητες 
πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 
168 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 312
Romana Jordan
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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. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να
λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να περιορίζουν τη χρήση ζώων στην 
έρευνα και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο 
την αντικατάσταση της χρήσης ζώων
συμπεριλαμβάνοντας την στρατηγική 
ανάπτυξη και την ενσωμάτωση και 
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και 
τεχνολογιών χωρίς τη χρήση ζώων. Όλες 
οι δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

Or. sl

Τροπολογία 313
Elisabetta Gardini

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 

(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 
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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.

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. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει 
επίσης να τηρούν τις νομοθετικές ή 
διοικητικές διατάξεις και τα ήθη των 
κρατών μελών. Όλες οι δραστηριότητες 
πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 
168 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 314
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 315
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Δεν υφίσταται νομική βάση ούτε για 
τη χρήση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης για την έρευνα, ανάπτυξη και τις 
προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού 
ούτε και για την άμεση πρόσβαση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) 
και των εθνικών υπουργείων και 
οργανισμών άμυνας στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο θα 
πρέπει η έρευνα για την άμυνα να 
εξαιρείται ρητά από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και δεν θα 
πρέπει να καθιερωθεί διαρθρωμένη 
συνεργασία ανάμεσα στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και στον ΕΟΑ. 
Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να 
εξαιρείται από το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και η έρευνα για 
τεχνολογία διπλής χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 316
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24β) Όλες οι προσκλήσεις για την 
υποβολή προτάσεων στον τομέα της 
έρευνας σχετικά με την ασφάλεια θα 
πρέπει να υποβάλλονται πρώτα σε εκ των 
προτέρων αξιολόγηση του ηθικού και 
κοινωνιακού αντικτύπου, η οποία να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις πιθανές 
κοινωνιακές επιπτώσεις του υποκείμενου 
θεματολογίου Ε&Α. Οποιαδήποτε 
σημαντικά ηθικά θέματα και/ή 
κοινωνιακές επιπτώσεις καταδεικνύονται 
από την εν λόγω αξιολόγηση του 
αντικτύπου θα πρέπει να ενσωματωθούν 
πλήρως στην πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων, τόσο ως αναπόσπαστο τμήμα 
του θεματολογίου Σ&Α όσο και μέσω 
ειδικών πόρων για έρευνα και ανάλυση 
που αφορούν ανησυχίες επί ειδικών 
θεμάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
διενεργείται δεοντολογικός έλεγχος για 
κάθε έργο, πριν και κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησής του.

Or. en

Τροπολογία 317
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24γ) Θα πρέπει να επιτευχθεί μια 
ισόρροπη σχέση ανάμεσα στην έρευνα 
στις φυσικές επιστήμες και την 
τεχνολογία, και τις άλλες επιστήμες, ιδίως 
τις πολιτικές, κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Το πρόγραμμα 
στον τομέα της ασφάλειας θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στη φύση και την 
μεταβολή των συγκρούσεων και της 
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συνεργασίας, στον ρόλο του κράτους, των 
διεθνών οργανισμών, των μη κρατικών 
φορέων και των φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και στην πρόληψη 
των συγκρούσεων, την οικοδόμηση της 
ειρήνης και τη μεταρρύθμιση των τομέων 
της ασφάλειας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 318
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 319
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών ως προς 
την έρευνα που κάνει χρήση ανθρώπινων
εμβρύων και ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων. Η πολιτική της Ένωσης 
δεν πρέπει να επιδιώκει την εναρμόνιση 
των εθνικών νομοθεσιών. Στο πλαίσιο 
του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, η 
Επιτροπή δήλωσε ότι «θα εξακολουθήσει 
να εφαρμόζει την τρέχουσα πρακτική και 
δεν θα υποβάλει στην κανονιστική 
επιτροπή προτάσεις έργων που θα 
περιλαμβάνουν ερευνητικές 
δραστηριότητες με τις οποίες 
καταστρέφονται ανθρώπινα έμβρυα, 
μεταξύ άλλων για την εξασφάλιση
βλαστοκυττάρων»1. Η δέσμευση αυτή 
είναι επιθυμητό να ενσωματωθεί στον 
παρόντα κανονισμό, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου.
__________________
1 Σημείο 12 της Επιτροπής σχετικά με το 
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άρθρο 6, που προσαρτήθηκε στην 
Απόφαση αριθ. 1982/2006/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με το Έβδομο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(2007-2013) 
ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 320
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.
Αναγνωρίζεται ωστόσο ότι η έρευνα 
βλαστοκυττάρων μπορεί ενδεχομένως να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη θεραπειών για 
ασθενείς που υποφέρουν από μεγάλο 
αριθμό παθήσεων και ασθενειών, 
περιλαμβανομένων ανίατων 
νευροεκφυλιστικών παθήσεων όπως η 
νόσος του Πάρκινσον, νόσοι του 
κινητικού νευρώνα και σκλήρυνση κατά 
πλάκας, καθώς και ο διαβήτης τύπου 1, 
καρδιοαγγειακές παθήσεις, βλάβη του 
ήπατος, βλάβη της σπονδυλικής στήλης 
και τύφλωση. Πολλές από αυτές τις 
παθήσεις θα παρουσιάσουν επιπολασμό 
εξαιτίας του γηράσκοντος πληθυσμού. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
καλύτερη κατανόηση των τεράστιων 
δυνατοτήτων των βλαστοκυττάρων, θα 
πρέπει οι επιστήμονες να μπορούν να 
συνεχίσουν την έρευνα σε όλους τους 
τομείς της έρευνας βλαστοκυττάρων εάν 
τούτο επιτρέπεται στο εκάστοτε κράτος 
μέλος. Η χρήση ανθρώπινων ενηλίκων ή 
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εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων εξαρτάται,
ωστόσο, από την κρίση των επιστημόνων 
με γνώμονα τους στόχους που θέλουν να 
επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό 
έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που 
περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν 
χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη μέλη.
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
εάν απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη.
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή 
απαγορεύεται.

Or. en

Τροπολογία 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει 
ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της 
ακριβοδικίας όσον αφορά τη χρήση
ενήλικων, εμβρυϊκών ή προερχόμενων 
από τον ομφάλιο λώρο ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων βλαστοκυττάρων, εάν 
χρειαστεί, εξαρτάται από την κρίση των 
επιστημόνων με γνώμονα τους  
θεραπευτικούς στόχους που θέλουν να 
επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό 
έλεγχο δεοντολογίας. Τα προγράμματα 
που συνεπάγονται τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων μπορούν να 
χρηματοδοτούνται εφόσον έχουν δεόντως 
εγκριθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε όλα 
τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν 
αυτή απαγορεύεται. Αντιθέτως, 
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χρηματοδοτείται η ιατρική έρευνα επί 
όλων των τύπων βλαστοκυττάρων σε ένα 
κράτος μέλος στο οποίο επιτρέπεται η 
δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να αντιμετωπίζεται με αντικειμενικότητα ανοχή και αμεροληψία το 
ευαίσθητο θέμα της έρευνας σε διάφορους τύπους βλαστοκυττάρων, και συγκεκριμένα αυτά από 
υπεράριθμα έμβρυα. 

Τροπολογία 323
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Τα βλαστοκύτταρα έχουν αποδείξει 
την αποτελεσματικότητά τους σε 
διάφορες θεραπευτικές αγωγές, και 
συγκεκριμένα στο τομέα της 
αναγεννητικής ιατρικής.    Για τον λόγο 
αυτόν, θα πρέπει η Ένωση να συνεχίσει 
να ενθαρρύνει την έρευνα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η έρευνα επί 
των ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων δημιουργεί προβλήματα 
δεοντολογικής φύσεως και για το λόγο 
αυτό αποφεύγει ρητώς να ζητεί τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.  
Η χρήση ανθρώπινων ενηλίκων 
βλαστοκυττάρων, και συγκεκριμένα 
εκείνα που προέρχονται από το αίμα του 
ομφάλιου λώρου και τα επαγόμενα 
πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, εξαρτάται 
από την κρίση των επιστημόνων με 
γνώμονα τους στόχους που θέλουν να 
επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό 
έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που 
περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν
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χρηματοδοτείται. Καμία δραστηριότητα 
δεν χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα 
δεν χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος 
εάν αυτή απαγορεύεται.

Or. it

Τροπολογία 324
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων διαφέρει στα κράτη 
μέλη. Επομένως, κανένα έργο που 
περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν θα πρέπει 
να χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 325
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 326
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Η χρήση ανθρώπινων ενηλίκων 
βλαστοκυττάρων, εξαρτάται από την κρίση 
των επιστημόνων με γνώμονα τους 
στόχους που θέλουν να επιτύχουν και 
υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας
που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
εάν απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη.
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή 
απαγορεύεται.
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μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε όλα 
τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν 
αυτή απαγορεύεται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας σε έναν τομέα με ηθικές επιλογές και νομικές 
λύσεις που διαφέρουν τόσο πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Σύμφωνα με την αρχή της 
ΕΕ περί συνοχής, μετά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με 
την απόφαση Brüstle, δεν πρέπει να χορηγείται χρηματοδότηση σε ερευνητικά έργα που 
αναφέρονται στην προαναφερθείσα διάταξη. Η αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβαίνει 
σε πιο ορθή απόδοση της παραγράφου 6 της δήλωσής της της 30ής Δεκεμβρίου 2006.

Τροπολογία 327
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απεφάνθη, στην υπόθεση C-
34/101, ότι το ενωσιακό δίκαιο 
απαγορεύει την χορήγηση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας για τα ανθρώπινα εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα. Η απόφαση αυτή του 
δικαστηρίου δεν επηρεάζει την εθνική 
νομοθεσία που διέπει την έρευνα αυτού 
του τύπου ούτε την χρηματοδότησή της 
από τους προϋπολογισμούς των κρατών 
μελών. Εντούτοις, η απόφαση επηρεάζει 
το δίκαιο της Ένωσης. Προσφυγή κατά 
του παρόντος κανονισμού θα μπορούσε 
να ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν αυτός δεν 
αποκλείει ρητά την χρηματοδότηση της 
έρευνας με την χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Για αυτόν 
τον λόγο συνιστάται να εξαιρείται αυτό το 
είδος έρευνας από τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης και να χρηματοδοτείται από 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την 
έρευνα.
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__________________
1 Υπόθεση C-34/10, Απόφαση του 
Δικαστηρίου (τμήματος μείζονος 
συνθέσεως) της 18ης Οκτωβρίου 2011, 
Oliver Brüstle κατά Greenpeace eV, μη 
δημοσιευθείσα ακόμη.

Or. en

Τροπολογία 328
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 329
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 330
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η Ένωση οφείλει να ενθαρρύνει 
επιστήμονες των οποίων η έρευνα 
χρηματοδοτείται από την Ένωση να 
κατοχυρώνουν τις εφευρέσεις τους με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ένωση. 
Δεδομένου ότι για τα ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα δεν επιτρέπεται 
η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η 
έρευνα αυτού του τύπου πρέπει να 
αποκλειστεί από την χρηματοδότηση της 
Ένωσης και να χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς.

Or. en
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Τροπολογία 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έρευνα επί κυττάρων που προέρχονται από το αίμα του ομφάλιου λώρου πρέπει να 
αποτελέσει έναν «τρίτο δρόμο» για έρευνα που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ρητώς εντός του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 332
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
κάθε έργο στο οποίο προτείνεται η χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
πρέπει να υφίσταται με επιτυχία 
επιστημονική αξιολόγηση, κατά την 
οποία ανεξάρτητοι ειδικοί επιστήμονες 
εκτιμούν την αναγκαιότητα της χρήσης 
των εν λόγω βλαστοκυττάρων για την 
επίτευξη των επιστημονικών σκοπών. 
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Τούτο θα πρέπει να συνεχιστεί και στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Η πρόσφατη ανακάλυψη των 
τεχνητών πολυδύναμων κυττάρων (IPS) 
προσέθεσε και έναν νέο δρόμο έρευνας σε 
αυτούς που υπήρχαν από πολλών ετών
σχετικά με τα ενήλικα και τα εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα, δημιουργώντας νέες 
ελπίδες στους ασθενείς εν αναμονή 
θεραπείας. Η Ένωση λοιπόν θα πρέπει να 
αναλάβει δράση έχοντας υπόψη τα 
ακόλουθα:
- το ενδιαφέρον της επιστημονικής 
κοινότητας για κάθε είδος έρευνας·
- την ανάγκη για ισορροπία που πρέπει να 
βρεθεί μεταξύ των διάφορων αυτών 
ειδών έρευνας για τα βλαστοκύτταρα, 
ήτοι ότι κανένα είδος δεν πρέπει να 
προτιμηθεί εις βάρος όλων των άλλων·
- την ανάγκη απροκατάληπτη εξέταση 
των προβλημάτων δεοντολογίας που θέτει 
η κάθε κατηγορία βλαστοκυττάρων.

Or. fr

Τροπολογία 334
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 335
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Η Ένωση οφείλει να ενθαρρύνει 
επιστήμονες των οποίων η έρευνα 
χρηματοδοτείται από την Ένωση να 
κατοχυρώνουν τις εφευρέσεις τους με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ένωση. 
Δεδομένου ότι για τα ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα δεν επιτρέπεται 
η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η 
έρευνα αυτού του τύπου πρέπει να 
αποκλειστεί από την χρηματοδότηση της 
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Ένωσης και να χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς.

Or. en

Τροπολογία 336
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25γ) Θα πρέπει να υποστηρίζεται 
σθεναρά η έρευνα σε εναλλακτικές μη 
εμβρυϊκές πηγές βλαστοκυττάρων οι 
οποίες είναι πολλά υποσχόμενες και 
λιγότερο αντιφατικές. Ένα τέτοιο κίνητρο 
θα ενισχύσει επίσης την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε αυτόν 
τον τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα έχουν οδηγήσει σε μάλλον απογοητευτικά αποτελέσματα από 
επιστημονική άποψη και σήμερα μειώνεται διαρκώς η προοπτική για κλινική τους χρήση. 
Αντιθέτως, η επιστημονική πρόοδος όσον αφορά τα μη αμφιλεγόμενα εναλλακτικά 
βλαστοκύτταρα (ενηλίκων, προερχομένων από τον ομφάλιο λώρο, ή επαγόμενα πολυδύναμα 
βλαστοκύτταρα) έχουν περισσότερες προοπτικές για κλινικές εφαρμογές ή έχουν ήδη οδηγήσει 
σε ευρέως διαδεδομένα κλινικά αποτελέσματα.

Τροπολογία 338
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
το διάστημα, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 
ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
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εξειδίκευσης. εξειδίκευσης. Η κατάλληλη συνάρθρωση 
με τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή, 
και η συντονισμένη δράση θα συμβάλει 
στη μείωση του χάσματος της έρευνας 
και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των περιοχών που 
ορίζονται στα άρθρα 174, 349 και 355 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρχει μια κατάλληλη δομή για την σύνδεση των ταμείων της  
περιφερειακής πολιτικής και  της πολιτικής συνοχής με τη χρηματοδότηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», χωρίς να παραβλέπονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
περιφερειών που ορίζονται στα άρθρα 174, 349 και 355 (1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
το διάστημα, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 
ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης. Ωστόσο, είναι ζωτικής 
σημασίας να γίνει σαφής διαχωρισμός 
ανάμεσα στον τρόπο που κατανέμεται η 
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χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της 
Ε&Α δυνάμει του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
κατανέμεται πάντα με βάση τα κριτήρια 
αριστείας στην έρευνα και με βάση τις 
δυνατότητες να επιφέρει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα όσον αφορά την 
καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 340
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 341
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 342
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
το διάστημα, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

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

πολιτισμός και τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας, και με τα ταμεία για την 
πολιτική συνοχής και την πολιτική για την 
αγροτική ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να 
συμβάλλουν ειδικά στην ενίσχυση των 
εθνικών και περιφερειακών δυνατοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει πλέον αμιγώς εσωτερική διάσταση ασφάλειας καθώς πολλές από τις σημερινές 
απειλές είναι παγκόσμιες (π.χ. το ηλεκτρονικό έγκλημα, τρομοκρατία). Η Ένωση έχει 
αντιδράσει κατάλληλα καθιστώντας τον επικεφαλής της ΕΥΕΔ αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να σέβεται αυτήν την 
ανάγκη.

Τροπολογία 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Για επιτευχθούν οι στόχοι της 
Ευρώπης 2020, είναι σημαντικό να 
συμβάλει η πολιτική συνοχής της 
Ένωσης στην ενίσχυση της βάσης 
δεξιοτήτων και την ικανότητα 
καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
και στην πρόβλεψη εργαλείων και 
ρυθμίσεων συνεργασίας για την 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 
περιφερειών εντός της ΕΕ. Αυτού του 
είδους τα εργαλεία και η συνεργασία είναι 
σημαντικά για την εκτέλεση και επιτυχία 
του προγράμματος αριστείας «Ορίζοντας 
2020» σε τοπικό, περιφερειακό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, τα 
επιχειρησιακά προγράμματα και οι 
στρατηγικές έρευνας, καινοτομίας και 
έξυπνης εξειδίκευσης πρέπει να 
αποσκοπούν σε στενότερη σύνδεση 
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ανάμεσα στον Ορίζοντα 2020 και τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία.

Or. fr

Τροπολογία 344
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Με σκοπό τη στενότερη και 
καλύτερη σύνδεση μεταξύ έρευνας και 
καινοτομίας, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα στηρίξει τη 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη 
σχέση μεταξύ της έρευνας που 
αναπτύσσεται στον δημόσιο χώρο και του 
παραγωγικού ιστού της Ένωσης στο 
σύνολο των περιφερειών της.

Or. en

Τροπολογία 345
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να στοχεύει αφενός στη 
διάδοση και την προώθηση της αριστείας 
στην έρευνα σε όλες τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες. κάτι που συνιστά 
προϋπόθεση για μια στρατηγική της 
Ένωσης για γεωγραφικά ισόρροπη 
ανάπτυξη και καινοτομία, και στην 
ενίσχυση της κινητικότητας των 
ερευνητών, ως μέσο για την πρόληψη των 
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μορφών της διαρροής εγκεφάλων μεταξύ 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα μέσα με στόχο την αριστεία θα 
πρέπει να καθιερωθούν τόσο στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
όσο και στην πολιτική συνοχής, έτσι ώστε 
να αξιοποιηθούν οι συνέργειες ανάμεσα 
στις πολιτικές. 

Or. en

Τροπολογία 347
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26β) Οι ευρωπαϊκές τοπικές και 
περιφερειακές αρχές καλούνται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας και στη διασφάλιση 
αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ 
των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
διασυνδέσεων μεταξύ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων, στο πλαίσιο των 
περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας 
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για έξυπνη εξειδίκευση. Οι περιφέρειες 
καλούνται επίσης να διαδραματίσουν 
βασικό ρόλο στη διάδοση και την 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», καθώς και στην παροχή 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 
καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. 
Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των 
ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 
εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους 
στόχους του «Νόμου για τις μικρές 
επιχειρήσεις» (Small Business Act).
Παρόλο που συνιστούν περισσότερο από 
το 95% όλων των επιχειρήσεων στην 
Ένωση, υπάρχουν ανάμεσα στις ΜΜΕ 
μεγάλες διαφορές και απαιτείται 
διαφορετική προσέγγιση για τα διάφορα 
είδη τους. Για αυτόν τον λόγο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει, στοχεύοντας στη στήριξη των 
δυνατοτήτων και ικανοτήτων των ΜΜΕ 
για έρευνα και καινοτομία, να παρέχει μια 
δέσμη διαφορετικών μέσων, όπως είναι οι 
άμεσες επενδύσεις, η καλύτερη 
συμμετοχή σε συνεργατικά έργα, 
ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, η αύξηση των 
δεξιοτήτων και κατάρτιση, η 
κινητικότητα των ανθρώπινων πόρων και 
το πρόγραμμα Eurostars. Το πρόγραμμα 
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πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίζει εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης (εταιρίες που διέπονται 
από επιχειρηματικό πνεύμα οι οποίες 
απασχολούν έως και 1000 εργαζόμενους) 
πολλές από τις οποίες έχουν μεγάλο 
δυναμικό μεγέθυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ΜΜΕ είναι εξαιρετικά ευρύς. Τα διαφορετικά είδη ΜΜΕ απαιτούν διαφορετική 
προσέγγιση. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να παρέχει μια δέσμη 
διαφορετικών μέσων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να απευθυνθούν σε 
διαφορετικές υπο-ομάδες ΜΜΕ, ανάλογα π.χ. με το μέγεθός τους, το στάδιο μεγέθυνσης, τον 
τομέα τους και την ένταση χρήσης Ε&Α.

Τροπολογία 349
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 
καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των 
ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».
Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
καθιερωθεί μια «εργαλειοθήκη» μέσων 
για τη στήριξη της έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα στάδια του κύκλου 
καινοτομίας και η οποία θα λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά μεγέθη και τα είδη 
των ΜΜΕ. Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
κατανείμει τουλάχιστον το 20% του
προϋπολογισμού του στις ΜΜΕ κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησής του. Ειδικότερα 
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θα διατεθεί τουλάχιστον το 10% του 
προϋπολογισμού του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μέσω του 
μέσου για τις ΜΜΕ το οποίο θα 
διαχειρίζεται και θα εκτελεί μία μοναδική 
ειδική διοικητική δομή.

Or. en

Τροπολογία 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 351
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 
καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των 
ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 

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

της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, είναι 
αναγκαία στο πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020». Η εν λόγω συμμετοχή 
θα στηρίξει τους στόχους του «Νόμου για 
τις μικρές επιχειρήσεις» (Small Business 
Act).

Or. fr

Τροπολογία 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο στο πλαίσιο της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της Ένωσης ως βασικά ιδρύματα 
αριστείας, τόσο στην κατάρτιση όσο και 
στην έρευνα.
Οι οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας 
συγκεντρώνουν διάφορους παράγοντες 
από το σύνολο της αλυσίδας καινοτομίας, 
από τη θεμελιώδη έως την τεχνολογική 
έρευνα, από την ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών έως την υλοποίηση σε πλήρη 
κλίμακα στον δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα.
Η βιομηχανία και οι ΜΜΕ είναι ζωτικής 
σημασίας για την εισαγωγή ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στις αγορές. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός για την 
προσέλκυση επενδύσεων από τον 
ιδιωτικό τομέα στην Ε&Α&Κ 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
αύξησης του ποσοστού των 
συνδυασμένων δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων Ε&Α στο 3% του ΑΕγχΠ.

Or. en
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Τροπολογία 353
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο στο πλαίσιο της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της Ένωσης ως βασικά ιδρύματα 
αριστείας, τόσο στην κατάρτιση όσο και 
στην έρευνα. Οι οργανισμοί έρευνας και 
τεχνολογίας καταλαμβάνουν κομβικές 
θέσεις στα οικολογικά συστήματα 
καινοτομίας συγκεντρώνοντας διάφορους 
παράγοντες από το σύνολο της αλυσίδας 
καινοτομίας, από τη θεμελιώδη έως την 
τεχνολογική έρευνα, από την ανάπτυξη 
προϊόντων και διαδικασιών έως την 
υλοποίηση σε πλήρη κλίμακα στον 
δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα. Η βιομηχανία 
και οι ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για 
την εισαγωγή ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στις αγορές. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός για την 
προσέλκυση επενδύσεων από τον 
ιδιωτικό τομέα στην Ε&Α&Κ 
προκειμένου να φτάσει το ποσοστό των 
συνδυασμένων δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων Ε&Α στο 3% του ΑΕγχΠ 
(στο οποίο ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει 
να συμβάλλει κατά τα 2/3).

Or. en

Τροπολογία 354
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 356
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Τα πανεπιστήμια και οι οργανισμοί 
στους οποίους διενεργείται έρευνα 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στο 
πλαίσιο της επιστημονικής και 
τεχνολογικής βάσης της Ένωσης ως 
βασικά ιδρύματα αριστείας, τόσο σε 
εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά εθνικά συστήματα κατέχουν οι RPO ηγετική θέση στην έρευνα υψηλού επιπέδου.

Τροπολογία 357
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί 
οργανισμοί διαδραματίζουν θεμελιώδη 
ρόλο στο πλαίσιο της επιστημονικής και 
τεχνολογικής βάσης της Ένωσης ως 
βασικά ιδρύματα αριστείας, τόσο σε 
εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 358
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο στο πλαίσιο της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της Ένωσης ως βασικά ιδρύματα 
αριστείας, τόσο στην κατάρτιση όσο και 
στην έρευνα, λόγω του σημαντικού ρόλου 
τους όσον αφορά τη σύνδεση της 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 359
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 360
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Με στόχο να επιτευχθεί ο 
μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρόκειται να αναπτύξει στενότερες 
συνέργειες με εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα που υποστηρίζουν την 
έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες 
μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή 
συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων· Ο 
συντονισμός και η παρακολούθηση  ως 
μέρος του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να εγγυώνται τη 
βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων και 
την αποφυγή περιττών διπλών δαπανών, 
άσχετα από το ποιες πηγές 
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χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να τονισθεί ότι οποιαδήποτε συνέργεια είναι θετική υπό τον όρο 
ότι προβλέπεται  άριστος συντονισμός και η ενδεδειγμένη παρακολούθηση προκειμένου να 
αποφευχθούν διπλές δαπάνες.

Τροπολογία 361
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα είναι ανοικτό σε οργανισμούς 
τρίτων χωρών, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ερευνητικά προγράμματα τρίτων χωρών είναι 
ανοικτά σε οργανισμούς της ΕΕ και στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία.

Τροπολογία 362
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 363
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος πρέπει
επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 
ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 
καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή 
Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, οι 
οποίες δρομολογήθηκαν με την απόφαση 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013) μπορούν να 

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος μπορεί
επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 
ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 
καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν, 
αποδεσμεύοντας ιδιωτικά κεφάλαια, στην 
επίτευξη των ευρύτερων στόχων 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, και να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτές οι 
συμπράξεις θα πρέπει να βασιστούν σε 
μια πραγματική σύμπραξη, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά τις δεσμεύσεις και τις 
συμβολές από τον ιδιωτικό τομέα, θα 
πρέπει να ορίζουν και να λογοδοτούν όσον 
αφορά συγκεκριμένους στόχους, να 
εναρμονίζονται με το υπόλοιπο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τα 
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συνεχιστούν χρησιμοποιώντας 
καταλληλότερες δομές.

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
(ΔΠΝ), τα δικαιώματα πρόσβασης, τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα 
τους έναντι των νέων συμμετεχόντων και 
των μικρών παραγόντων, να ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή ολόκληρης της αξιακής 
αλυσίδας, να παρέχουν κίνητρα για 
πρόσθετες επενδύσεις Ε&Α και να 
ευθυγραμμίζονται με το στρατηγικό 
θεματολόγιο για την Ε&Α&Κ της 
Ένωσης. Οι συμπράξεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα υπό μορφή Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, οι οποίες 
δρομολογήθηκαν με την απόφαση αριθ. 
1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013) μπορούν να 
συνεχιστούν χρησιμοποιώντας 
καταλληλότερες δομές και με σεβασμό 
των προαναφερθεισών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι ΣΔΙΤ, περιλαμβανομένων των ΚΤΠ, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ και να αποδεσμεύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, θα 
πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις όσον αφορά τον συνδυασμό δημοσίων 
κεφαλαίων από τους ιδιώτες εταίρους, την εφαρμοσιμότητα των κανονικών κανόνων στα ΔΠΙ, 
τα δικαιώματα πρόσβασης, και την ανοιχτή συμμετοχή των νέων συμμετεχόντων και των 
μικρών παραγόντων, τη διαφάνεια των προσκλήσεων, τη συμπληρωματικότητά τους στα 
παραδοσιακά διεθνικά συνεργατικά έργα και την ευθυγράμμισή τους με το στρατηγικό 
θεματολόγιο της ΕΕ για την Ε&Α.

Τροπολογία 364
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος πρέπει 
επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 
ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 
καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή 
Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, οι 
οποίες δρομολογήθηκαν με την απόφαση 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013) μπορούν να 
συνεχιστούν χρησιμοποιώντας 
καταλληλότερες δομές.

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος πρέπει 
επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 
ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 
καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων. Οι υπάρχουσες 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
υπό μορφή Κοινών Τεχνολογικών 
Πρωτοβουλιών, οι οποίες δρομολογήθηκαν 
με την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013) μπορούν να 
συνεχιστούν χρησιμοποιώντας 
καταλληλότερες δομές. Ιδίως, θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν η διαχείριση και η 
λειτουργία τους προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ανοικτή, διαφανής, 
αποτελεσματική και αποδοτική 
λειτουργία τους και να παρέχεται σε ευρύ 
φάσμα ενδιαφερομένων, ενεργών σε 
συγκεκριμένα πεδία, η ευκαιρία να 
συμμετέχουν. Επιπλέον, θα πρέπει η 
Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα 
να συμπεριληφθεί στις κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες και σε άλλες 
καθιερωμένες συμπράξεις δημοσίου-
ιδιωτικού τομέα η πτυχή της 
εκπαίδευσης, ως αναγκαίο στοιχείο του 
τριγώνου της γνώσης.

Or. en

Τροπολογία 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος πρέπει 
επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 
ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 
καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή 
Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, οι 
οποίες δρομολογήθηκαν με την απόφαση 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013) μπορούν να 
συνεχιστούν χρησιμοποιώντας 
καταλληλότερες δομές.

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος πρέπει 
επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 
ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 
καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή 
Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, οι
οποίες δρομολογήθηκαν με την απόφαση 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013) μπορούν να 
συνεχιστούν χρησιμοποιώντας 
καταλληλότερες δομές. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρέχει μία μοναδική πηγή 
χρηματοδότησης, εκτός και εάν υπάρχει 
κάποια σαφής συμφωνία ανάμεσα στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη για παροχή 
επαρκών κονδυλίων του προϋπολογισμού 
με σκοπό την κοινή χρηματοδότηση 
κάποιας ειδικής πρωτοβουλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεσμοθετημένες ΣΔΙΤ συνδέονται με υψηλά γενικά διοικητικά έξοδα και απαιτούν πολύ 
χρόνο για προετοιμασία.  Οι νέες ΣΔΙΤ που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια θα πρέπει να 
βασίζονται σε ένα πρότυπο χρηματοδότησης με μία μόνο πηγή χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή). Η μία και μόνη πηγή χρηματοδότησης στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) συνιστά την προτιμώμενη λύση έτσι ώστε να απλουστευθεί η υλοποίηση 
των έργων και να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής ανάμεσα στις διαφορετικές 
συμμετέχουσες χώρες.
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Τροπολογία 366
Christian Ehler

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, το αμοιβαίο όφελος και την 
αμοιβαιότητα, όπου αυτό κρίνεται 
σκόπιμο. 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
θεσπίσει μια στρατηγική, με βάση τις 
πολιτικές και τις ανάγκες της Ένωσης, 
προκειμένου να στοχεύσει και να δώσει 
προτεραιότητα στην διεθνή συνεργασία 
στην επιστήμη, την τεχνολογία και την 
καινοτομία, προσδιορίζοντας τις βασικές 
τρίτες χώρες και τους επιστημονικούς και 
τεχνολογικούς τομείς στους οποίους θα 
εστιάσει τις προσπάθειές της.

Or. en

Τροπολογία 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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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. Στη 
διεθνή συνεργασία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι ικανότητες και ο δυνητικός 
ρόλος των απόκεντρων περιφερειών και 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών εντός 
των αντίστοιχων περιοχών τους στον 
κόσμο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν απόκεντρες περιφέρειες και υπερπόντιες χώρες και εδάφη της ΕΕ ανά τον κόσμο και 
αυτά μπορούν να λειτουργούν ως κομβικά σημεία για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας.

Τροπολογία 368
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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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.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση που κατανέμεται δυνάμει 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» δεν έρχεται σε αντίθεση με τις 
βασικές αξίες της Ένωσης και 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συνοχή με 
την εξωτερική και την αναπτυξιακή 
πολιτική της Ένωσης, θα πρέπει να 
θεσπισθούν ειδικοί κανόνες που να 
εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες για τις 
οποίες υπάρχουν ευλόγως αιτιολογημένες 
υποψίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή εμπλοκή σε ένοπλες ή 
εδαφικές συγκρούσεις.

Or. en

Τροπολογία 369
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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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.
Ωστόσο, η συνεργασία με τρίτες χώρες 
στον τομέα της έρευνας με ενδεχόμενη 
διπλή χρήση πρέπει να αποφεύγεται σε 
κάθε περίπτωση που οι εν λόγω χώρες 
δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και 
το διεθνές δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 370
Vicky Ford

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 

(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 
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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.

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων και να στηρίζει τα εξωτερικά 
και αναπτυξιακά συνεργατικά δίκτυα και
πολιτικές της Ένωσης για τη διεθνή 
έρευνα, μεταξύ άλλων, μέσω της 
ανάπτυξης συνεργειών με εξωτερικά 
προγράμματα και συμβάλλοντας στις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, όπως η 
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας.

Or. en

Τροπολογία 371
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 
με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 
συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 
διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 
τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 
έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 
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 
των στόχων Rio+20.

Or. en
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Τροπολογία 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Θα πρέπει να εξεταστεί η 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
ερευνητικών ομάδων σε διαφορετικά 
έργα προκειμένου να ενισχυθεί η 
ποιότητα της Ε&Κ και να ενισχυθεί η 
δυνατότητα για διεθνή συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 373
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 
παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων 
στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία 
αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η 
διατήρηση αναποτελεσματικών 
επιχειρήσεων.

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 
παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων 
στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης ή η δημιουργία 
αναποτελεσματικών δομών αγοράς.

Or. fr
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Τροπολογία 374
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης του 
ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στη 
χρηματοδότηση της έρευνας από την 
Ένωση αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το 
οποίο απηύθυνε έκκληση για την επίτευξη 
νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και 
ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνου και αποφυγής κινδύνου. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του 
της 11ης Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο 
την απλούστευση της υλοποίησης των 
προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, 
απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική 
στροφή προς τη διοικητική και οικονομική 
απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της 
έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 
στην εμπιστοσύνη και να είναι 
ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των 
συμμετεχόντων. Η ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 
μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση 
προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα 
στην απλούστευση και ότι πρέπει να 
αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ 
κινδύνου και εμπιστοσύνης.

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης του 
ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στη 
χρηματοδότηση της έρευνας από την 
Ένωση αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το 
οποίο απηύθυνε έκκληση για την επίτευξη 
νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και 
ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνου και αποφυγής κινδύνου. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του 
της 11ης Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο 
την απλούστευση της υλοποίησης των 
προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, 
απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική 
στροφή προς τη διοικητική και οικονομική 
απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της 
έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 
στην εμπιστοσύνη και να είναι 
ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των 
συμμετεχόντων. Η ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 
μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση 
προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα 
στην απλούστευση και ότι πρέπει να 
αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ 
κινδύνου και εμπιστοσύνης. Η εν λόγω 
διοικητική και οικονομική απλούστευση 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την 
έναρξη του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en
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Τροπολογία 375
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 
(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 
καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 
της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας, και προωθεί την 
καλύτερη εκμετάλλευση του βιομηχανικού 
δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ο 
παρών κανονισμός δεν προβλέπει την 
χρηματοδότηση των διοικητικών 
δαπανών της Επιτροπής για την εκτέλεση 
του προγράμματος, ούτε την κατασκευή 
ούτε τη λειτουργία μεγάλων ευρωπαϊκών 
έργων υποδομής, όπως τα Galileo, GMES 
και ITER. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είχε γίνει υπερβολικά συχνά «κατάχρηση» του 7ου προγράμματος πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση χρηματοδοτικών κενών σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα όπως τα Galileo, GMES 
και ITER. Ενώ το ΕΚ υποστηρίζει τα έργα αυτά και τη χρηματοδότησή τους πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» δεν θα χρηματοδοτεί τις υπερβάσεις 
τους όσον αφορά τις δαπάνες, ούτε κατά την εκτέλεσή τους ούτε και κατά τη λειτουργία τους.

Τροπολογία 376
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 377
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, της διάδοσης και 
βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και 
της προώθησης της κατάρτισης και της 
κινητικότητας των ερευνητών στην 
Ένωση·

α) ως «δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, της ανοικτής πρόσβασης, 
της διάδοσης και βελτιστοποίησης των 
αποτελεσμάτων και της προώθησης της 
κατάρτισης και της κινητικότητας των 
ερευνητών στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 378
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ως «σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα» νοείται η σύμπραξη όπου εταίροι
από τον ιδιωτικό τομέα, η Ένωση και, 
ενδεχομένως, άλλοι εταίροι, 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη 
και την υλοποίηση ενός προγράμματος ή 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας·

(δ) ως «σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα» νοείται η σύμπραξη ανάμεσα σε 
εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα και 
εταίρους από τον δημόσιο τομέα όπως 
είναι τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί 
και άλλοι οργανισμοί του δημόσιου τομέα,
που υποστηρίζονται από κοινού από την
Ένωση και τους εταίρους της 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
και η υλοποίηση προγράμματος ή 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 379
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «σύμπραξη μεταξύ δημόσιων 
φορέων» νοείται η σύμπραξη όπου φορείς 
του δημοσίου ή φορείς με αποστολή 
δημόσιας υπηρεσίας σε περιφερειακό, 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση με την Ένωση να υποστηρίξουν 
από κοινού την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση ενός προγράμματος ή 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

ε) ως «σύμπραξη μεταξύ δημόσιων 
φορέων» νοείται η σύμπραξη όπου φορείς 
του δημοσίου ή φορείς με αποστολή 
δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση με την Ένωση 
να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη 
και την υλοποίηση ενός προγράμματος ή 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

Or. ro

Τροπολογία 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) ως «έξυπνη εξειδίκευση» νοείται η 
έννοια που σχετίζεται με την ανάπτυξη 
της πολιτικής για την Ε&Α και την 
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καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στόχος της ευφυούς εξειδίκευσης είναι η 
προαγωγή της αποτελεσματικής και 
ορθολογικής χρήσης των δημοσίων 
επενδύσεων μέσω της χρήσεως 
συνεργιών ανάμεσα σε χώρες και 
περιφέρειες και της ενίσχυσης της 
ικανότητας καινοτομίας τους. Η 
στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης 
συνίσταται σε ένα πολυετές πρόγραμμα 
στρατηγικής, ο στόχος του οποίου είναι η 
ανάπτυξη ενός λειτουργικού εθνικού ή 
περιφερειακού συστήματος έρευνας και 
καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 382
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\906699EL.doc 131/205 PE492.656v01-00

EL

ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

βιωσιμότητα, οικονομική ανάπτυξη και
ανθεκτικότητα , κοινωνική ένταξη και 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 384
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ένα 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της αριστείας στην 
έρευνα και στην καινοτομία
λειτουργώντας έτσι ως μοχλός για την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, 
δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις 
εργασίας και διασφαλίζοντας τη 
μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θα 
επικεντρώνεται σε δραστηριότητες στις 
οποίες η παρέμβαση στο επίπεδο της 
Ένωσης προσφέρει προστιθέμενη αξία 
πέραν της παρέμβασης σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και 
διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης, καθώς και αντιμετωπίζοντας 
τις κοινωνιακές ανάγκες της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αριστεία συνιστά το πιο σημαντικό γενικό κριτήριο χρηματοδότησης του προγράμματος 
πλαισίου και ως εκ τούτου πρέπει να αναφέρεται στους στόχους του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 386
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αριστεία συνιστά το πιο σημαντικό γενικό κριτήριο χρηματοδότησης του προγράμματος 
πλαισίου και ως εκ τούτου πρέπει να αναφέρεται στους στόχους του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».
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Τροπολογία 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 388
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 389
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 390
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας 
έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, 
δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις 
εργασίας και διασφαλίζοντας τη 
μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και 
παγκόσμια επιστημονική υπεροχή.

Or. en

Τροπολογία 391
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 392
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 
λειτουργήσει σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη έτσι ώστε οι πολιτικές έρευνας και 
καινοτομίας που εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη και από τις τοπικές αρχές να 
είναι συμπληρωματικές και προσφέρουν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Or. fr

Τροπολογία 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 
και την καινοτομία σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 
τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Τα εργαλεία για 
τη σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα και την 
καινοτομία και τα διαρθρωτικά ταμεία 
θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω των 
προγραμμάτων «Περιφέρειες της 
γνώσης» και «έξυπνη εξειδίκευση». Και 
τα δύο εργαλεία θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στον ΕΧΕ προκειμένου να 
δημιουργήσουν αντικειμενικούς δείκτες 
για την «κλίμακα αριστείας».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα «περιφέρειες της γνώσης» και «έξυπνη εξειδίκευση» ενδέχεται να 
αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για τις συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 394
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας κοινωνίας και οικονομίας
βασιζομένων στη γνώση και την
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας και 
συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο 
στην επίτευξη του στόχου της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από του 3% της ΑΕγχΠ σε 
ολόκληρη την Ένωση έως το 2020.  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 395
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1



AM\906699EL.doc 139/205 PE492.656v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 396
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης 
στη γνώση και την καινοτομία σε 
ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας 
επαρκή πρόσθετη χρηματοδότηση της 
έρευνας αιχμής και αριστείας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 
τούτου, θα στηρίξει τη δημιουργία 
παγκοσμίως ανταγωνιστικών κέντρων 
αριστείας και 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 



PE492.656v01-00 140/205 AM\906699EL.doc

EL

εισαγωγή του παραρτήματος Ι.

Or. en

Τροπολογία 397
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 398
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 
και την καινοτομία σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας κοινωνίας βασιζόμενης στη γνώση 
και την καινοτομία σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
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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.

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 
τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί 
δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 
εισαγωγή του παραρτήματος Ι.

Or. ro

Τροπολογία 399
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιομηχανική υπεροχή· β) Υπεροχή στον τομέα της βιομηχανίας 
και των υπηρεσιών·

Or. ro

Τροπολογία 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) επιστήμη των γνώσεων και τεχνολογία· 
βιοεπιστήμες, υγεία, γη, περιβάλλον, 
φυσικούς πόρους και ασφάλεια των 
τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαφορά μεταξύ τεχνολογιών, μηχανικών επιστημών και έρευνας περί ανθρωπίνων και 
κοινωνικών αναγκών.
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Τροπολογία 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 402
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τονίζει 
τη σπουδαιότητα της προώθησης τομέων 
έρευνας χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. 
Μέσω των πανεπιστημίων, των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, 
το πρόγραμμα  πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
αποσκοπεί στην προώθηση της 
επιστήμης ως πεδίου ενδιαφέροντος και 
για τα δύο φύλα από τα αρχικά στάδια 
της εκπαίδευσης, αλλά  και της εικόνας 
των ερευνητών και ερευνητριών ως 
προτύπων ρόλου. Μέσω ενημερωτικών 
εκστρατειών, θα παρέχονται πληροφορίες 
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σχετικά με τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να γίνει κάποιος 
ερευνητής, και τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται στον τομέα της έρευνας, 
πέρα από την ενημέρωση σχετικά με τα 
δικαιώματα μητρότητας.

Or. it

Τροπολογία 403
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το πρόγραμμα αυτό δεν προβλέπει 
ούτε τη χρηματοδότηση των διοικητικών 
δαπανών ούτε την κατασκευή ή 
λειτουργία μεγάλων ευρωπαϊκών έργων 
υποδομής, όπως τα Galileo, GMES ή 
ITER.

Or. en

Τροπολογία 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και 
των γενικών γραμμών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι νέες και απρόβλεπτες ανάγκες 
που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου υλοποίησης του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για 

διαγράφεται
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παράδειγμα, η ανταπόκριση σε 
νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και 
απειλές, σε ανάγκες που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη νέων πολιτικών της 
Ένωσης, και η πιλοτική εφαρμογή 
δράσεων των οποίων η στήριξη 
προβλέπεται στο πλαίσιο μελλοντικών 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 406
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου

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

«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε 87.740 
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 
98,8% κατ’ ανώτατο όριο διατίθεται σε 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
ΧΙΧ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Or. it

Τροπολογία 407
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιστήμη αριστείας, 27.818 
εκατομμύρια ευρώ·

α) επιστήμη αριστείας, 32,3%·

Or. en

Τροπολογία 408
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιστήμη αριστείας, 27.818 
εκατομμύρια ευρώ·

α) επιστήμη αριστείας, 31,8% του 
συνολικού (προ του ITER) 
προϋπολογισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του προϋπολογισμού που κατανέμεται δεν λαμβάνει υπόψη την πρότασή μου για 
ενσωμάτωση της ποσόστωσης του ITER στον διευρυμένο συνολικό προϋπολογισμό του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».
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Τροπολογία 409
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιστήμη αριστείας, 27.818 
εκατομμύρια ευρώ·

α) επιστήμη αριστείας, 27,1% της 
συνολικής χρηματοδότησης·

Or. it

Τροπολογία 410
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιομηχανική υπεροχή, 
20.280.000.000%·

β) Βιομηχανική υπεροχή: [30 280 000 000 
ευρώ]·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η καινοτομία είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία των βιομηχανικών 
πολιτικών και για να καταστούν πιο ανταγωνιστικές οι βιομηχανικές επιχειρήσεις.  Είναι λογικό 
να ενισχυθεί η χρηματοδότηση που προορίζεται για τη βιομηχανία κατά 10 δισ. ευρώ μέσω της 
αντίστοιχης περικοπής στον προϋπολογισμό για τις «Κοινωνικές προκλήσεις».

Τροπολογία 411
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 
εκατομμύρια ευρώ·

β) βιομηχανική υπεροχή, 28,8% της 
συνολικής χρηματοδότησης·
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Or. it

Τροπολογία 412
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 
εκατομμύρια ευρώ·

β) βιομηχανική υπεροχή, 26%·

Or. en

Τροπολογία 413
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 
εκατομμύρια ευρώ·

β) βιομηχανική υπεροχή, 23,3% του 
συνολικού (προ του ITER) 
προϋπολογισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του προϋπολογισμού που κατανέμεται δεν λαμβάνει υπόψη την πρότασή μου για 
ενσωμάτωση της ποσόστωσης του ITER στον διευρυμένο συνολικό προϋπολογισμό του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 414
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κοινωνικές προκλήσεις, 35.888.000.000 
ευρώ.

γ) Κοινωνικές προκλήσεις [25.888.000.000 
ευρώ].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ποσό πρέπει να διανεμηθεί καλύτερα και να χορηγηθούν άλλα 10 δισ. ευρώ στη 
«βιομηχανική υπεροχή» σε βάρος των «κοινωνικών προκλήσεων». Τα υπόλοιπα 
25 888 000 000 ευρώ για κοινωνικές προκλήσεις (υγεία, ευημερία, βιώσιμη γεωργία, ασφάλεια 
των τροφίμων, βιο-οικονομία, θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα, ,καθαρή ενέργεια, έξυπνες, 
πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές,  δράση για το κλίμα και καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς) δείχνουν να επαρκούν.

Τροπολογία 415
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 
εκατομμύρια ευρώ.

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 41,3% του 
συνολικού (προ του ITER) 
προϋπολογισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του προϋπολογισμού που κατανέμεται δεν λαμβάνει υπόψη την πρότασή μου για 
ενσωμάτωση της ποσόστωσης του ITER στον διευρυμένο συνολικό προϋπολογισμό του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 416
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 
εκατομμύρια ευρώ.

γ) Κοινωνιακές προκλήσεις, 39% της 
συνολικής χρηματοδότησης·

Or. it

Τροπολογία 417
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 
εκατομμύρια ευρώ.

γ) Κοινωνικές προκλήσεις, 36,4%.

Or. en

Τροπολογία 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 
άμεσες ερευνητικές δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) θα είναι 2,52%1

του συνόλου του προϋπολογισμού του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός του ΚΚΕρ βασίζεται 
κυρίως σε σταθερές δαπάνες (προσωπικό 
και υποδομές).
1 Το ποσοστό βασίζεται στο 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που προτείνεται 
από την Επιτροπή για το πρόγραμμα 
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πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΚΚΕρ παρέχει επιστημονική υποστήριξη στις πολιτικές προτεραιότητας της ΕΕ, κάτι το 
οποίο είναι σημαντικό για τη διευκόλυνση της λήψης επαρκών πολιτικών αποφάσεων σε 
βασικούς τομείς (μακροοικονομία, δημοσιονομικούς κανονισμούς, περιβάλλον και κλιματική 
αλλαγή, υγεία, γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια, ενέργεια και μεταφορές, ασφάλεια και 
προστασία). Για να μπορέσει το ΚΚΕρ να διατηρήσει την παρούσα κατάσταση μη πυρηνικών 
άμεσων ερευνητικών δράσεων είναι απαραίτητο το ποσό των 2212 εκατομμυρίων ευρώ.

Τροπολογία 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» στη μη πυρηνική 
άμεση έρευνα του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών ανέρχεται σε ποσοστό 2,52% του 
συνολικού προϋπολογισμού του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 420
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου

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

«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του 
συνολικού προϋπολογισμού (προ του 
ITER).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του προϋπολογισμού που κατανέμεται δεν λαμβάνει υπόψη την πρότασή μου για 
ενσωμάτωση της ποσόστωσης του ITER στον διευρυμένο συνολικό προϋπολογισμό του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 421
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών ανέρχεται σε 2,5%  της 
συνολικής χρηματοδότησης.

Or. it

Τροπολογία 422
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 

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

άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών ανέρχεται στο 2,3%.

Or. en

Τροπολογία 423
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της 
Ένωσης δυνάμει του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» στις μη 
πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) θα είναι 
ανάλογο της αναγκαιότητας του ΚΚΕρ 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός του ΚΚΕρ βασίζεται 
κυρίως σε σταθερές δαπάνες (προσωπικό 
και υποδομές).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρέχει επιστημονική υποστήριξη στις πολιτικές προτεραιότητας της 
ΕΕ, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τη διευκόλυνση της λήψης επαρκών πολιτικών 
αποφάσεων σε βασικούς τομείς (μακροοικονομία, δημοσιονομικούς κανονισμούς, περιβάλλον 
και κλιματική αλλαγή, υγεία, γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια, ενέργεια και μεταφορές, 
ασφάλεια και προστασία). Για να μπορέσει το ΚΚΕρ να διατηρήσει την παρούσα κατάσταση μη 
πυρηνικών άμεσων ερευνητικών δράσεων είναι απαραίτητο το ποσό των 2212 εκατομμυρίων 
ευρώ.

Τροπολογία 424
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μερίδιο για τις δράσεις διεθνούς 
συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
21 παρ. 2 και 3 ανέρχεται στο 4%.

Or. fr

Τροπολογία 425
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μερίδιο για τις δράσεις διεθνούς 
συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
21 παρ. 2 και 3 ανέρχεται στο 4%.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 180 ΣΛΕΕ, η διεθνής συνεργασία είναι μια από τις τέσσερις δράσεις που 
θα αναληφθούν εντός του προγράμματος πλαισίου. Το άρθρο 182 της Συνθήκης προβλέπει ότι 
το «μερίδιό» της ορίζεται στο πρόγραμμα.  Προτείνεται λοιπόν να ορισθεί το εν λόγω μερίδιο 
στο 4%, δηλαδή στο αντίστοιχο μέσο ποσό των προηγούμενων προγραμμάτων πλαισίων Ε&Α.

Τροπολογία 426
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διαθέτει κατάλληλο 
χρηματικό ποσό προκειμένου να το 
κατανείμει σε προσκλήσεις που 
λαμβάνουν περισσότερες από το 
αναμενόμενο προτάσεις που κρίνονται ως 
υψηλού επιπέδου αριστείας έτσι ώστε να 
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χρηματοδοτούνται περισσότερα από ένα 
έργο όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 427
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 3194
εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα II. Ένα πρώτο κονδύλιο 
ύψους 1542 εκατομμυρίων ευρώ 
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας για 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο 
κονδύλιο ύψους έως και 1.652 
εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με την 
επιφύλαξη της επανεξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 
παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, από το 
ποσό για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες», στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) και από το ποσό για την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους xxx
εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα II.

Ενόψει της ανάγκης να προσδιοριστούν 
και να επιλεγούν οι ισχυρότερες ΚΓΚ με 
τις περισσότερες πιθανότητες να 
επιτύχουν γρήγορα την κρίσιμη μάζα, οι 
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διαδικασίες επιλογής των ΚΓΚ του 2014 
θα είναι ανοικτές προς τις εφαρμογές των 
ΚΓΚ στο πλαίσιο των ακόλουθων 
προκαθορισμένων θεμάτων: 
- καινοτομία για μια υγιή ζωή και ενεργό 
γήρανση,
- πρώτες ύλες,
- τρόφιμα για το μέλλον (Food4Future),
- αστική κινητικότητα,
- μεταποίηση προστιθέμενης αξίας, και
- κοινωνίες με έξυπνη ασφάλεια
Θα επιλέγονται ορισμένες ΚΓΚ με βάση 
τα θέματα της πρότασης για την επιλογή 
των ΚΓΚ. Ο αριθμός των επιλεγμένων 
ΚΓΚ θα εξαρτηθεί από την ωριμότητα 
και τη ετοιμότητα των ευρωπαϊκών 
ομίλων να δημιουργήσουν αξιόπιστες 
ΚΓΚ, τον πιθανό κοινωνιακό και 
οικονομικό αντίκτυπο, και τις ευκαιρίες 
για συνέργειες με άλλες πρωτοβουλίες 
όπως και με την ικανότητα απορρόφησης 
του ΕΙΚΤ και τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 428
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 3194 
εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα II. Ένα πρώτο κονδύλιο 
ύψους 1542 εκατομμυρίων ευρώ 
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω
ελάχιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της τάξης του 
3,64 τοις εκατό του συνολικού 
προϋπολογισμού, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα II.
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Καινοτομίας και Τεχνολογίας για 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο 
κονδύλιο ύψους έως και 1.652 
εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με την 
επιφύλαξη της επανεξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 
παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, από το 
ποσό για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες», στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) και από το ποσό για την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 429
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 3194 
εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται
στο παράρτημα II. Ένα πρώτο κονδύλιο 
ύψους 1542 εκατομμυρίων ευρώ 
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας για 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο 
κονδύλιο ύψους έως και 1.652 
εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με την
επιφύλαξη της επανεξέτασης που 

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της τάξης του 
2,9% της συνολικής χρηματοδότησης, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα II.
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προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 
παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, από το 
ποσό για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες», στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) και από το ποσό για την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Or. it

Τροπολογία 430
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 3194 
εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα II. Ένα πρώτο κονδύλιο
ύψους 1542 εκατομμυρίων ευρώ
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας για 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο 
κονδύλιο ύψους έως και 1.652 
εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με την 
επιφύλαξη της επανεξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 
παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα ΙΙ, από το ποσό για τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες», 
στο πλαίσιο της προτεραιότητας

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της τάξης του 
1,2% του συνολικού (προ του ITER) 
προϋπολογισμού, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα II. Ένα πρώτο κονδύλιο της 
τάξης του 48% του προϋπολογισμού 
αυτού παρέχεται στο Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
για δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο 
κονδύλιο της τάξης του 52% του 1,2% 
του συνολικού (προ του ITER) 
προϋπολογισμού παρέχεται μόνο με την 
επιφύλαξη της επανεξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 
παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα ΙΙ, από το ποσό για τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
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«Βιομηχανική υπεροχή» που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και από το 
ποσό για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες», 
στο πλαίσιο της προτεραιότητας
«Βιομηχανική υπεροχή» που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και από το 
ποσό για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του προϋπολογισμού που κατανέμεται δεν λαμβάνει υπόψη την πρότασή μου για 
ενσωμάτωση της ποσόστωσης του ITER στον διευρυμένο συνολικό προϋπολογισμό του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 431
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) το πρώτο κονδύλιο, τις τρέχουσες 
εξελίξεις των υφιστάμενων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (εφεξής ΚΓΚ) 
και τα προλειτουργικά κεφάλαια για τη 
δρομολόγηση του δεύτερου κύματος τριών 
νέων ΚΓΚ το 2014

Or. en

Τροπολογία 432
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το δεύτερο κονδύλιο, τις τρέχουσες 
εξελίξεις των ΚΓΚ που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί και τα προλειτουργικά 

β) το δεύτερο κονδύλιο, τις τρέχουσες 
εξελίξεις των ΚΓΚ που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί και τα προλειτουργικά 
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κεφάλαια για τη δρομολόγηση του τρίτου 
κύματος τριών νέων ΚΓΚ

κεφάλαια για τη δρομολόγηση του τρίτου 
κύματος μιας νέας ΚΓΚ, εάν μετά από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση μπορεί να 
αποδειχθεί ότι οι ΚΓΚ είναι ο πιο 
αποδοτικός σε σχέση με το κόστος 
τρόπος με την μεγαλύτερη προστιθέμενη 
αξία για να επιτευχθούν στόχοι που 
αφορούν τη βιομηχανική υπεροχή και τις 
κοινωνιακές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 433
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το δεύτερο κονδύλιο, τις τρέχουσες 
εξελίξεις των ΚΓΚ που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί και τα προλειτουργικά 
κεφάλαια για τη δρομολόγηση του τρίτου 
κύματος τριών νέων ΚΓΚ

β) το δεύτερο κονδύλιο, τις τρέχουσες 
εξελίξεις των ΚΓΚ που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί και τα προλειτουργικά
κεφάλαια για τη δρομολόγηση του τρίτου 
κύματος τριών νέων ΚΓΚ το 2018

Or. en

Τροπολογία 434
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 435
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και των οικείων ΚΓΚ στους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

γ) τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και των οικείων ΚΓΚ στους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη εάν οι ΚΓΚ 
είναι ο πιο αποδοτικός σε σχέση με το 
κόστος και με την μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία τρόπος για την 
επίτευξη των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 436
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση 
στον εξελισσόμενο χαρακτήρα της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας και να προσαρμοστεί το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
ανάλογα με την περίπτωση, στις νέες 
εξελίξεις και ανάγκες, η Επιτροπή 
δύναται, μετά από την ενδιάμεση 
αναθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1 στοιχείο α), μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τα 
άρθρα 26 στοιχεία α), β) και γ), να 
τροποποιήσει την ενδεικτική κατανομή 
που παρουσιάζεται στο παράρτημα II 
έως και κατά 15% από την συνολική 
αρχική χρηματοδότηση για κάθε 
προτεραιότητα και συγκεκριμένο στόχο 
και, κατά περίπτωση, για τους ειδικούς
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στόχους και τις δραστηριότητες που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.
Τροποποιώντας το παράρτημα Ι και ΙΙ, η 
Επιτροπή λαμβάνει ιδίως υπόψη:
α) τη συμβολή των διαφόρων σκελών του 
προγράμματος στην επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»·
β) την ανάπτυξη των κύριων δεικτών για 
την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και 
του αντικτύπου των διαφόρων σκελών 
του προγράμματος, όπως καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ του ειδικού 
προγράμματος·
γ) τις προβλεπόμενες μελλοντικές 
οικονομικές ανάγκες των διαφόρων 
σκελών και μέσων του προγράμματος, 
περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών 
μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ευελιξία του προγράμματος και να δοθούν στην Επιτροπή τα 
μέσα για να ανταποκριθεί σε νέες και απρόβλεπτες προκλήσεις ή γεγονότα.  Ωστόσο, αυτό 
πρέπει να γίνει με παράλληλη εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας και της δημοκρατικής 
ευθύνης και χωρίς να θίγονται οι πολιτικές επιλογές που έγιναν από τους νομοθέτες.

Τροπολογία 437
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 



PE492.656v01-00 162/205 AM\906699EL.doc

EL

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την επίτευξη των στόχων του, κυρίως 
μελέτες και συναντήσεις
εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με 
τους στόχους του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», δαπάνες που 
συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των 
πληροφοριών με επίκεντρο την 
επεξεργασία πληροφοριών και την 
ανταλλαγή, καθώς και όλες τις άλλες 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής στις οποίες υποβάλλεται η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την επίτευξη των στόχων του, κυρίως 
μελέτες και εργασίες εμπειρογνωμόνων, 
εφόσον οι εργασίες αυτές σχετίζονται με
την γνωμοδότηση όσον αφορά ερευνητικά 
έργα που προκύπτουν από τους στόχους 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα 
τεχνολογίας των πληροφοριών με 
επίκεντρο την επεξεργασία πληροφοριών 
και την ανταλλαγή, καθώς και όλες τις 
άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής στις οποίες υποβάλλεται η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να εργάζονται, αι όχι να συναντιούνται μεταξύ τους, και θα πρέπει 
να κάνουν ό, τι μπορούν για να αποφύγουν τη διενέργεια των γενικών αναλύσεων. είναι πιο 
σημαντικό να δίνουν τη γνώμη τους όσον αφορά συγκεκριμένα έργα.

Τροπολογία 438
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 
και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, μετά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, στο 
πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
προϋπολογισμού, να αναθεωρήσει τα ποσά 
που καθορίζονται για τις προτεραιότητες 
στην παράγραφο 2 και στην ενδεικτική 

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

κατανομή ανά ειδικούς στόχους στο 
πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να 
μεταφέρει πιστώσεις μεταξύ των 
προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων 
έως και 20% της συνολικής αρχικής 
χρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας και 
έως και 20% της αρχικής ενδεικτικής 
κατανομής για κάθε ειδικό στόχο. Αυτό 
δεν αφορά το ποσό που καθορίζεται για τις 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 439
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 
και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, μετά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, στο 
πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
προϋπολογισμού, να αναθεωρήσει τα ποσά 
που καθορίζονται για τις προτεραιότητες 
στην παράγραφο 2 και στην ενδεικτική 
κατανομή ανά ειδικούς στόχους στο 
πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να 
μεταφέρει πιστώσεις μεταξύ των 
προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων 
έως και 10% της συνολικής αρχικής 
χρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας και 

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

έως και 10% της αρχικής ενδεικτικής 
κατανομής για κάθε ειδικό στόχο. Αυτό 
δεν αφορά το ποσό που καθορίζεται για τις 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών στην παράγραφο 2, ούτε τη 
συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας που 
καθορίζεται στην παράγραφο 3. Κατά την 
επανεξέταση των ποσών η Επιτροπή 
λαμβάνει ιδίως υπόψη τη συμβολή των 
διάφορων τμημάτων του προγράμματος 
στους συνολικούς στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» σύμφωνα με την αξιολόγηση των 
επιδόσεών τους με βάση συγκρίσιμους 
κύριους δείκτες.

Or. en

Τροπολογία 440
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 
και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, μετά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, στο 
πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
προϋπολογισμού, να αναθεωρήσει τα ποσά 
που καθορίζονται για τις προτεραιότητες 
στην παράγραφο 2 και στην ενδεικτική 
κατανομή ανά ειδικούς στόχους στο 
πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να 
μεταφέρει πιστώσεις μεταξύ των 
προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων 
έως και 10% της συνολικής αρχικής 

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

μεταξύ των προτεραιοτήτων και των 
ειδικών στόχων έως και 10% της 
συνολικής αρχικής χρηματοδότησης κάθε 
προτεραιότητας και έως και 10% της 
αρχικής ενδεικτικής κατανομής για κάθε 
ειδικό στόχο. Αυτό δεν αφορά το ποσό που 
καθορίζεται για τις άμεσες δράσεις του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών στην 
παράγραφο 2, ούτε τη συνεισφορά του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας που καθορίζεται στην 
παράγραφο 3.

Or. fr

Τροπολογία 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνδεση τρίτων χωρών Συμμετοχή των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών και σύνδεση τρίτων χωρών

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απόφαση περί υπερπόντιας  σύνδεσης της 27ης Νοεμβρίου 2001 προβλέπει, στο άρθρο 58 και 
Παράρτημα II ΣΤ ότι οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη, ως εδάφη συνδεδεμένα με την Ένωση, 
μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα της ΕΕ, και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και ανάπτυξης.

Τροπολογία 442
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλεγμένες τρίτες χώρες που πληρούν β) επιλεγμένες τρίτες χώρες που:
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όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 443
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) έχουν επαρκείς ικανότητες στην 
επιστήμη, την τεχνολογία και την 
καινοτομία·

(i) κατέχουν ηγετική θέση στο εκάστοτε 
ερευνητικό πεδίο τους και έχουν επαρκείς 
ικανότητες στην επιστήμη, την τεχνολογία 
και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 444
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iα) είναι σε θέση να συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη της παγκόσμιας αριστείας στην 
Ευρώπη

Or. en

Τροπολογία 445
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) έχουν καλό ιστορικό συμμετοχής σε διαγράφεται
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προγράμματα έρευνας και καινοτομίας 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 446
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 447
Nuno Teixeira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iii) έχουν στενούς οικονομικούς και 
γεωγραφικούς δεσμούς με την Ένωση ή 
έχουν ειδικούς ιστορικούς και 
πολιτισμικούς δεσμούς με τα κράτη μέλη 
της Ένωσης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν όσον αφορά τη 
συμμετοχή τρίτων χωρών, παράλληλα με τους καθαρά οικονομικούς και γεωγραφικούς 
δεσμούς, καθώς οι  σχέσεις των κρατών μελών  μπορούν είναι επωφελείς για τη διεθνή 
συνεργασία σε αυτόν τον τομέα.
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Τροπολογία 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη κοινών δημοκρατικών αρχών πρέπει να είναι ένα από τα βασικά κριτήρια κατά την 
κατάρτιση ερευνητικών προγραμμάτων με τρίτες χώρες.

Τροπολογία 449
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiiα) να υπάρχει ένα σύστημα βάσει των 
δημοκρατικών αρχών και 
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση·

Or. it

Τροπολογία 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Οι χώρες ΕΖΕΣ που συμμετέχουν 
στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δεν αλλάζει το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής αλλά παραπέμπει 
με περισσότερη σαφήνεια στη συμφωνία ΕΟΧ και τη συμμετοχή των χωρών της ΕΖΕΣ του ΕΟΧ 
στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα επιτρέπει τη συμμετοχή των 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών  που 
αναφέρονται στην απόφαση του 
Συμβουλίου 2001/822/EΚ περί σύνδεσης 
των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (η «Απόφαση 
περί υπερπόντιας σύνδεσης») με την 
επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων 
που προβλέπει η εν λόγω συμφωνία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απόφαση περί υπερπόντιας  σύνδεσης της 27ης Νοεμβρίου 2001 προβλέπει, στο άρθρο 58 και 
Παράρτημα II ΣΤ ότι οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη, ως εδάφη συνδεδεμένα με την Ένωση, 
μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα της ΕΕ, και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και ανάπτυξης.

Τροπολογία 452
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις όσον 
αφορά τη συμμετοχή των χωρών της 
ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη 
συμφωνία του ΕΟΧ συνάδουν με τις 
διατάξεις της συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να διευκρινιστεί ότι οι όροι συμμετοχής των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να συμφωνούν με όσα έχουν ήδη οριστεί στη συμφωνία 
ΕΟΧ, δηλαδή θα συμμετέχουν στα υπάρχοντα ερευνητικά προγράμματα με τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο συμμετείχαν και στα προηγούμενα.

Τροπολογία 453
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις όσον 
αφορά τη συμμετοχή των χωρών της 
ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη 
συμφωνία του ΕΟΧ συνάδουν με τις 
διατάξεις της συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να διευκρινιστεί ότι οι όροι συμμετοχής των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να συμφωνούν με όσα έχουν ήδη οριστεί στη συμφωνία 
ΕΟΧ, δηλαδή θα συμμετέχουν στα υπάρχοντα ερευνητικά προγράμματα με τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο συμμετείχαν και στα προηγούμενα.

Τροπολογία 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις όσον 
αφορά τη συμμετοχή των χωρών της 
ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη 
συμφωνία του ΕΟΧ συνάδουν με τις 
διατάξεις της συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να διευκρινιστεί ότι οι όροι συμμετοχής των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να συμφωνούν με όσα έχουν ήδη οριστεί στη συμφωνία 
ΕΟΧ, δηλαδή θα συμμετέχουν στα υπάρχοντα ερευνητικά προγράμματα με τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο συμμετείχαν και στα προηγούμενα. Είναι σημαντικό να περιληφθεί σαφής αναφορά στη 
συμφωνία ΕΟΧ προκειμένου να μην προκληθεί μη αναγκαία νομική αβεβαιότητα. Η νέα αυτή 
παράγραφος έχει την ίδια διατύπωση με μια παρόμοια ρήτρα στην πρόταση της Επιτροπής για 
το πρόγραμμα Erasmus για όλους.

Τροπολογία 455
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η σύνδεση με τρίτες χώρες που 
εμπλέκονται σε στρατιωτικές ή εδαφικές 
συγκρούσεις, ή όπου υπάρχουν ευλόγως 
αιτιολογημένες υποψίες για παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιορίζεται 
και συμμορφώνεται προς ειδικούς 
κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) XX/XX [Κανόνες συμμετοχής].

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την υποβολή αυτή συνδέεται ακόμη μία σειρά τροπολογιών επί των κανόνων συμμετοχής 
στον πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η τροπολογία αυτή ορίζει ειδικούς κανόνες για 
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χώρες που εμπίπτουν στα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω και απαιτεί την υποβολή 
διεξοδικών εκθέσεων, με τις οποίες εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας ζώνης ασφαλείας ανάμεσα 
στη χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ και την εν λόγω στρατιωτική ή εδαφική σύγκρουση 
ή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 456
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Θα πρέπει να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ 
των τριών κύριων πυλώνων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 457
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα στηρίξει έμμεσες δράσεις μέσω 
μίας ή περισσοτέρων μορφών 
χρηματοδότησης που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός], και ιδίως 
επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες 
συμβάσεις και χρηματοδοτικά μέσα.

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα στηρίξει έμμεσες δράσεις μέσω 
μίας ή περισσοτέρων μορφών 
χρηματοδότησης που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός], και ιδίως 
επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες 
συμβάσεις και χρηματοδοτικά μέσα. Τα 
τελευταία συνιστούν την κυρίαρχη μορφή 
χρηματοδότησης για δραστηριότητες 
προσανατολισμένες στην αγορά που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του εν 
λόγω προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 458
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» δεν παρέχει στήριξη σε 
δραστηριότητας αμυντικής έρευνας και 
καινοτομίας και αποκλείει ρητά την 
στήριξη προς τεχνολογίες διπλής, 
πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Στρατηγική συμβουλευτική και 

συντονισμός
Προβλέπεται η εφαρμογή στρατηγικής 
συμβουλευτικής και συντονισμού της 
έρευνας και της καινοτομίας που 
αποσκοπεί στην επίτευξη κοινών στόχων 
και προϋποθέτει συνέργειες σε ολόκληρο 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 460
Hermann Winkler



PE492.656v01-00 174/205 AM\906699EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 
εισηγήσεις που παρέχονται από: 
συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 
διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 
διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 
συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 
δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 
διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία. Θα πρέπει να 
εκπροσωπούνται όλες οι σχετικές 
επιστημονικές ειδικότητες, καθώς και 
εμπειρογνώμονες εξοικειωμένοι με τις 
ανάγκες της βιομηχανίας.

Or. de

Τροπολογία 461
Christian Ehler

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 

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

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία μέσω μιας δέσμης 
εξορθολογισμένων μέτρων στο πλαίσιο 
των οποίων αποφεύγεται η επανάληψη 
και επικάλυψη δομών χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 
εισηγήσεις που παρέχονται από:
συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 
διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 
διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 
συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 
δραστηριότητες· ουσιαστικές
διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών και συγκεκριμένα 
ομάδων-στόχων όπως  ηλικιωμένοι και 
άτομα με αναπηρία. και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία.

Or. fr

Τροπολογία 463
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 
εισηγήσεις που παρέχονται από:
συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου από 
φάσμα τομέων και περιβαλλόντων 
(περιλαμβανομένων των 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.

Or. en

Τροπολογία 464
Adam Gierek

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 

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, κατόπιν αιτήματος των 
κρατών μελών, από την Επιτροπή· δομές 
διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 
διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 
συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 
δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 
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διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία.

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του καταλόγου  των 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε να διατηρείται η  ισορροπία και η αμεροληψία κατά 
την αξιολόγηση των αίτήσεων για τη χορήγηση επιδοτήσεων.

Τροπολογία 465
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 466
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

περιφερειακές αρχές)· και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 468
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 469
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δεδομένου του χαμηλού ποσοστού 
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συμμετοχής των ερευνητριών στο 6ο και 
στο 7ο ΠΠ, το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για 
επαγγελματική εξέλιξη τόσο στους 
ερευνητές όσο και στις ερευνήτριες, με 
έμφαση στην κινητικότητά τους και 
στους τρόπους συμβιβασμού 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Or. it

Τροπολογία 470
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων εργασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της απόφασης 
αριθ. XX/XX/ΕΕ του Συμβουλίου [Ειδικό 
Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»], η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις 
ευρύτερες συμβουλές και τις εισηγήσεις 
που παρέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα 
κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δύναται να προσκαλέσει 
εκπροσώπους της Επιτροπής 
προκειμένου να της παρουσιάσουν τα 
σχέδια» των προγραμμάτων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 471
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 472
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου να προσελκύσουν 
περαιτέρω την εμπλοκή και συμμετοχή 
των πολιτών και της κοινωνίας των 
πολιτών στην έρευνα, τα προγράμματα 
που προωθούν τη συμμετοχή των 
πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών 
τα οποία ξεκίνησαν στο πλαίσιο του 
εβδόμου προγράμματος πλαισίου θα 
συνεχιστούν και στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» τόσο ως αυτόνομα 
προγράμματα όσο και ως ειδικές 
δραστηριότητες ιδίως στο πλαίσιο των 
κοινωνιακών προκλήσεων. Ειδικές 
προσκλήσεις για συνεργατική έρευνα 
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που οι 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
καθοδηγούνται από τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών ή στις 
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περιπτώσεις που αυτές οι οργανώσεις και 
οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά ως μέρος 
του έργου.

Or. en

Τροπολογία 473
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 474
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η συμμετοχή των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών 
στον ορισμό, την εκτέλεση και την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων έρευνας 
θα είναι ζωτικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων και θα υποστηριχθούν 
καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης των 
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ετησίων προγραμμάτων εργασίας. Στο 
πλαίσιο κάθε κοινωνιακής πρόκλησης 
καθιερώνεται ειδική πλατφόρμα για τον 
διάλογο ανάμεσα στην κοινωνία των 
πολιτών, τους πολίτες και τους ερευνητές 
για τη συζήτηση σχετικά με τις 
ερευνητικές προτεραιότητες στους 
συγκεκριμένους τομεακούς χώρους 

Or. en

Τροπολογία 475
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας 
και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από 
τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας.

2. Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας 
και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από 
τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας υπό τον όρο να 
έχουν καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης 
με ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων και 
ενδιαφερομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 476
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας 
και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από 

2. Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας 
και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από το 
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τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας, τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες, τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 477
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης του 
φύλου στα έργα, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 
ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τις 
δραστηριότητες προς την αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών που 
προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη, κατά 
την ευρεία έννοια, και την καταπολέμηση 
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της κλιματικής αλλαγής. Μια τέτοια 
οριζόντια προσέγγιση, πλήρως 
ενσωματωμένη σε όλες τις 
προτεραιότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», θα βοηθήσει 
την Ένωση να ευημερήσει σε έναν κόσμο 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και περιορισμένους πόρους, 
οικοδομώντας παράλληλα μια αποδοτική 
ως προς τους πόρους, βιώσιμη και 
ανταγωνιστική οικονομία. 

Or. en

Τροπολογία 478
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην κλιματική 
αλλαγή, στην καλή κατάσταση θαλασσών 
και ωκεανών και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
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 
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ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 479
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη συμμετοχή 
των ΜΜΕ, στη διεπιστημονική έρευνα και
την κοινωνική, οργανωτική και 
συστημική καινοτομία, στην ενσωμάτωση 
των κοινωνικών, οικονομικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»,
στην προώθηση της επίτευξης και της 
λειτουργίας του ΕΧΕ, στη συνεργασία με 
τρίτες χώρες, στην υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
ισότητας των δύο φύλων, και στην 
ενίσχυση της ελκυστικότητας του 
επαγγέλματος του ερευνητή και στη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 480
Giles Chichester, Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 481
Algirdas Saudargas

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 

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 
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γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

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, στην ανάπτυξη της έρευνας στα 
ευρωπαϊκά νομικά συστήματα, στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, στην 
υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 482
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ενίσχυση των μικρών μονάδων 
εμβρυονικής αριστείας σε ολόκληρη την 
Ένωση, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 484
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναθεωρεί το γεγονός ότι έως σήμερα οι μαθηματικοί δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στα 
προηγούμενα προγράμματα πλαίσια. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
διορθώσει αυτό το κακώς κείμενο και να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 486
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

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

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, στη συμμετοχή των ΜΜΕ 
στην έρευνα και την καινοτομία και τη 
γενικότερη συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 487
Romana Jordan

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 

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 
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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.

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη διεύρυνση της πανευρωπαϊκής 
συνεργασίας στην έρευνα και την 
καινοτομία με τρίτες χώρες, στην 
υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 489
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 491
Edit Herczog

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 

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 
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γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

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 διεύρυνση της συμμετοχής 
στην έρευνα και την καινοτομία ανά την 
Ένωση, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 492
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη
πολυεπιστημονική και 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 και ηθική 
έρευνα και καινοτομία, 



AM\906699EL.doc 197/205 PE492.656v01-00

EL

δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

συμπεριλαμβανομένης της ισότητας 
ισότιμης μεταχείρισης των δύο φύλων και 
των ηλικιών, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 493
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 494
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «ζητήματα φύλου» είναι ασαφής όταν αναφέρεται στο περιεχόμενο των έργων και 
μπορεί επίσης να συνδεθεί με θεματολόγια αντιφατικά τα οποία δεν είναι κοινά.

Τροπολογία 495
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 496
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

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

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία,
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, σε διαχείριση της έρευνας 
χωρίς αποκλεισμούς, σε συμμετοχική 
έρευνα και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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 

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, σε μια 
συστημική προσέγγιση χωροταξικών, 
αστικών και εδαφικών θεμάτων, στην 
προώθηση της επίτευξης και της 
λειτουργίας του ΕΧΕ, στη συνεργασία με 
τρίτες χώρες, στην υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
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ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

ισότητας των δύο φύλων, και στην 
ενίσχυση της ελκυστικότητας του 
επαγγέλματος του ερευνητή και στη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 498
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στην ανάπτυξη της έρευνας στα 
ευρωπαϊκά νομικά συστήματα, 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 
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κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 499
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 500
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 501
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η προσκλήσεις για την υποβολή 
προτάσεων θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ανοικτές, προκειμένου να 
διασφαλιστεί επαρκής ελευθερία για τους 
αιτούντες έτσι ώστε να μπορούν να 
δημιουργούν διεπιστημονικά έργα με 
καινοτόμες λύσεις που διατέμνουν 
διάφορες προτεραιότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Προκειμένου να υπάρξει επαρκής 
δυνατότητα για προσεγγίσεις από τη βάση 
προς την κορυφή και για ανοικτά, 
ελαφριά και ταχέα συστήματα στο 
πλαίσιο όλων των προκλήσεων και των 
τεχνολογιών παρέχοντας την ευκαιρία 
στους καλύτερους ερευνητές και 
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επιχειρηματίες και στις καλύτερες 
επιχειρήσεις της Ευρώπης να προβάλουν 
καινοτόμες λύσεις της δικής τους 
επιλογής, καθορίζονται τα προγράμματα 
εργασίας σε γενικές γραμμές με όσο το 
δυνατόν λιγότερες λεπτομέρειες.

Or. en

Τροπολογία 502
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Η έρευνα και η καινοτομία βασίζεται εξ 
ολοκλήρου στην ικανότητα των 
επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών να έχουν ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικές πληροφορίες, να τις 
ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 
Για να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί η 
κυκλοφορία της γνώσης αποτελεί η 
ελεύθερη ανοικτή επιγραμμική πρόσβαση 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, η οποία 
περιλαμβάνεται ήδη στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, τη γενική αρχή για 
τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».
Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πειραματίζεται με την 
επιγραμμική ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικά δεδομένα που παράγονται ή 
συλλέγονται στο πλαίσιο δημόσια 
χρηματοδοτούμενων ερευνών, ούτως 
ώστε η ανοικτή πρόσβαση σε ανάλογα 
δεδομένα να καταστεί ο γενικός κανόνας 
έως το 2020. Συγχρόνως περιορίζεται η 
αποκάλυψη αποτελεσμάτων της έρευνας 
εάν μπορούν να συμβιβαστούν οι 
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ευρεσιτεχνιακές δραστηριότητες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην έρευνα και την καινοτομία παράγονται εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα και υπό το φως της 
ασφάλειας πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και τα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας. Η υποχρέωση για ανοικτή πρόσβαση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εάν το πεδίο 
περιορίζεται στις δημοσιευμένες εκδοχές και δεν συνεπάγεται υποχρέωση για δημοσίευση και 
επέμβαση στην εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας ή εάν υπάρχει η 
δυνατότητα προστασίας των αποτελεσμάτων με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  
Διαφορετικά ενδέχεται να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· αυτό θα 
οδηγήσει σε μειωμένη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».


