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Τροπολογία 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 
σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 
χαρακτήρα της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 
και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 
περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 
οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές. Οι 
δεοντολογικές, κοινωνικές και νομικές 
επιπτώσεις της καινοτόμου έρευνας 
αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα σε όλους 
τους τομείς που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 
σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 
χαρακτήρα της επιστήμης, της 

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

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 
και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 
περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 
οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς 
και τη μεταφορά επιστημονικών 
αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 505
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 506
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 508
Paul Rübig
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτάσεις που υποβάλλονται 
αξιολογούνται από όργανο του οποίου η 
σύνθεση αντανακλά επαρκώς την 
εμπειρογνωσία που απαιτείται για την 
αποτίμηση των προαναφερθέντων 
κριτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του «Ορίζοντας 2020» καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία έρευνας και 
καινοτομίας και τα κριτήρια περιλαμβάνουν ρητώς τις επιπτώσεις. Η αποτίμηση των 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων και του δυναμικού της αγοράς απαιτεί εις βάθος 
κατανόηση των όρων εφαρμογής, πρόσληψης από την αγορά και κοινωνικής αποδοχής. Για να 
συμβάλλει, επομένως,το «Ορίζοντας 2020» στην ευρωπαϊκή αριστεία και ανταγωνιστικότητα 
και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό να 
αντανακλάται επαρκώς στη σύνθεση των ομάδων αξιολόγησης και η διαδικασία επιλογής να 
μπορεί να τηρεί όλα τα κριτήρια ανάθεσης.

Τροπολογία 509
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α
Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία

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

Or. en

Τροπολογία 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α
Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία
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Προκειμένου να διασφαλίσει αρμονική 
και αποτελεσματική σχέση μεταξύ 
επιστήμης και κοινωνίας, το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» θα προωθήσει ενεργά 
την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. 
Τούτο προϋποθέτει την προώθηση ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης που να 
ενθαρρύνει τους κοινωνικούς παράγοντες 
να συνεργάζονται μεταξύ τους καθ’ όλη 
τη διαδικασία έρευνας και καινοτομίας, 
προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τη 
διαδικασία αυτή και τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις με τις προσδοκίες, τις 
ανάγκες και τις αξίες της κοινωνίας. 
Αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης 
περιλαμβάνει ειδικότερα:
α) τη διασφάλιση πραγματικής 
συμμετοχής του κοινού προς ενίσχυση 
της έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχικής 
έρευνας όπου κοινωνικοί παράγοντες 
συμπαράγουν γνώσεις ενόψει της 
ανταπόκρισης σε κοινωνικές ανάγκες·
β) την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, που αναφέρεται στο άρθρο 15·
γ) την παροχή ελεύθερης επιγραμμικής 
πρόσβασης και την επαναχρησιμοποίηση 
επιστημονικών πληροφοριών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15β·
δ) την παροχή, μέσω εκπαίδευσης, σε 
μελλοντικούς ερευνητές και άλλους 
κοινωνικούς παράγοντες των 
απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων για 
να συμμετέχουν πλήρως και να 
αναλαμβάνουν ευθύνη στη διαδικασία 
έρευνας και καινοτομίας·
ε) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
τις δεοντολογικές αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 16, παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 511
Francisco Sosa Wagner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α
Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία

Προκειμένου να διασφαλίσει αρμονική 
σχέση μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 
προωθήσει την υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία, με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, 
τις ακόλουθες πτυχές:
α) τη διασφάλιση της δέσμευσης που 
υπάρχει σε σχέση με την ενίσχυση της 
έρευνας και καινοτομίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τη συμβολή των κοινωνικών 
παραγόντων στην ανταπόκριση στις 
ανάγκες της κοινωνίας·
β) το συνυπολογισμό της διάστασης του 
φύλου, που αναφέρεται στο άρθρο 15·
γ) την παροχή ελεύθερης επιγραμμικής 
πρόσβασης και την επαναχρησιμοποίηση 
επιστημονικών πληροφοριών·
δ) την παροχή κατάλληλων γνώσεων και 
εργαλείων σε μελλοντικούς ερευνητές και 
κοινωνικούς παράγοντες για να 
συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν 
ευθύνη στη διαδικασία έρευνας και 
καινοτομίας·

ε) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
τις δεοντολογικές αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 16·
στ) την προώθηση ενός πλαισίου 
διακυβέρνησης που να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των διάφορων 
κοινωνικών παραγόντων καθ' όλη τη 
διαδικασία έρευνας και καινοτομίας, 
προκειμένου τα αποτελέσματα να 
ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό στις ανάγκες και τις προσδοκίες 
της κοινωνίας. 
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Or. es

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό άρθρο προσθέτει ορισμένες πτυχές που πρέπει να προωθούνται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 512
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισότητα των φύλων Ισότητα

Or. en

Τροπολογία 513
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 514
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισότητα των φύλων Ισότητα ευκαιριών για γυναίκες και 
άνδρες στον τομέα της έρευνας και 
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καινοτομίας

Or. en

Τροπολογία 515
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισότητα των φύλων Ισότητα των φύλων και απαγόρευση 
διακρίσεων

Or. es

Αιτιολόγηση

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου για να συμπεριληφθεί η απαγόρευση διακρίσεων.

Τροπολογία 516
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
και τη διάσταση των δύο φύλων στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 
δοθεί για τη διασφάλιση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων σε φορείς 
όπως είναι οι εξεταστικές επιτροπές και 
άλλες επιτροπές και οι ομάδες 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 518
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας στο περιεχόμενο 
της έρευνας και της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων.

Or. en

Τροπολογία 519
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διορθωθεί η έκφραση που χρησιμοποιείται στην αιτιολογική σκέψη, 
προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η διατύπωση της ΣΕΕ, της ΣΛΕΕ και του άρθρου 23 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: τα κείμενα αυτά αναφέρονται πάντα στην «ισότητα 
γυναικών και ανδρών» και όχι στη διατύπωση που αναφέρεται σε «φύλα», η οποία δεν είναι 
κοινώς αποδεκτή. Η φράση «διάσταση του φύλου» είναι ασαφής όταν αναφέρεται στο 
περιεχόμενο των έργων και μπορεί επίσης να συνδεθεί με αμφισβητούμενη και μη κοινή 
θεματολόγια.

Τροπολογία 520
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση των ίσων ευκαιριών για 
γυναίκες και άνδρες στο περιεχόμενο της 
έρευνας και της καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 521
Patrizia Toia

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του άρθρου 2 της Συνθήκης για την ΕΕ, του άρθρου 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ 
και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία 
δεν εισάγει διακρίσεις κατά των ευρωπαίων πολιτών για διάφορους λόγους, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας.

Τροπολογία 522
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη οιασδήποτε διάκρισης λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
στο περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι καμία νομοθετική πράξη ή πολιτική 
δεν εισάγει διακρίσεις για τους λόγους που αναφέρονται. Η διάταξη αυτή πρέπει να 
ενσωματωθεί στον κανονισμό, ούτως ώστε το «Ορίζοντας 2020» να συνδέεται ρητά με τις 
αρχές αυτές.

Τροπολογία 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα διασφαλίσει την 
αποτελεσματική προώθηση της 
ισορροπίας των δύο φύλων σε όλα τα 
προγράμματα, σε επιτροπές αξιολόγησης, 
σε ομάδες εμπειρογνωμόνων και 
συμβουλευτικές ομάδες και σε 
οποιονδήποτε φορέα λήψης αποφάσεων 
που υφίσταται ή θα ιδρυθεί για την 
υλοποίησή του. Για τον σκοπό αυτόν, θα 
αναπτυχθούν στόχοι και θα υλοποιηθούν 
κατάλληλες δράσεις σχεδιασμένες να
επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

Or. en

Τροπολογία 524
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ερευνητικά έργα με τη συμμετοχή 
ανθρώπων ως αντικειμένου της έρευνας ή 
ως τελικών χρηστών, το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» διασφαλίζει 
ότι όλοι οι συμμετέχοντες και οι 
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κοινωνικές ομάδες τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 525
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 526
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα, 
υλοποιούνται ειδικά μέτρα για να 
βοηθηθούν όσοι επιστρέφουν στην 
εργασία τους μετά από διακοπή της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

Or. en

Τροπολογία 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» διασφαλίζει ότι η διάσταση του 
φύλου λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, από τον προσδιορισμό 
προτεραιοτήτων, την κατάρτιση 
προσκλήσεων και προτάσεων, μέχρι την 
αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων και των έργων, καθώς και 
στις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες

Or. en

Τροπολογία 528
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Ανοικτή πρόσβαση

Για τους σκοπούς της προώθησης της 
αξιοποίησης και της διάδοσης των 
αποτελεσμάτων και, κατά συνέπεια, της 
τόνωσης της ευρωπαϊκής καινοτομίας, η 
ελεύθερη ανοικτή πρόσβαση σε 
δημοσιεύσεις που πηγάζουν από έρευνες 
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι 
υποχρεωτική. Προωθείται η ελεύθερη 
ανοικτή πρόσβαση σε ήδη 
δημοσιοποιημένα επιστημονικά δεδομένα 
που παράγονται ή συλλέγονται στο 
πλαίσιο ερευνών που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020».
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Or. en

Τροπολογία 529
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Ανθρώπινοι πόροι

Το «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην 
προώθηση και στην ελκυστικότητα των 
σταδιοδρομιών των ερευνητών ανά την 
Ευρώπη. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
εφαρμόζεται με τρόπο που να προωθεί τη 
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για 
ερευνητές, συγκεκριμένα με την παροχή 
κατάλληλων μηχανισμών με στόχο τη 
μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές 
ερευνητών στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 530
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Ανοικτή πρόσβαση

Για τους σκοπούς της προώθησης της 
αξιοποίησης και της διάδοσης των 
αποτελεσμάτων και, κατά συνέπεια, της 
τόνωσης της ευρωπαϊκής καινοτομίας, 
ενθαρρύνεται η διαρκής ανοικτή 
πρόσβαση σε δημοσιεύσεις που πηγάζουν 
από έρευνες χρηματοδοτούμενες από το 
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πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μέριμνα για να 
διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαίοι 
επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να 
δημοσιεύουν το έργο τους στα πλέον 
έγκυρα περιοδικά και άλλα φόρα. Μπορεί 
δε να προωθηθεί η ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικά δεδομένα που παράγονται ή 
συλλέγονται στο πλαίσιο ερευνών που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».
Όταν οι δημοσιεύσεις που πηγάζουν από 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρόκειται να δημοσιοποιηθούν σε 
μορφότυπο ανοικτής πρόσβασης, 
ελεύθερο προς ανάγνωση, το κόστος της 
δημοσίευσης επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό του «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στην τροπολογία 45 της έκθεσης της Teresa Riera Madurell.

Τροπολογία 531
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Ανοικτή πρόσβαση

Κάθε συμμετέχων που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών 
για την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων που κατέχει στο πλαίσιο 
περαιτέρω έρευνας ή εμπορικώς, ή 
φροντίζει για την εκμετάλλευσή τους από 
άλλη νομική οντότητα για αυτούς τους 
σκοπούς, ιδίως μέσω μεταβίβασης και 
αδειοδότησης για τα αποτελέσματα 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ/2012 
[Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης].

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται το είδος της δημοσίευσης προκειμένου να είναι σαφές εάν αφορά τα 
ήδη δημοσιευμένα αποτελέσματα ή όλα τα είδη δημοσιεύεσεων. Παράλληλα, προκύπτει 
οικονομικό πρόβλημα, καθώς οι κανόνες που προάγουν την ελεύθερη πρόσβαση αλλά αφήνουν 
ανοικτό τον καθορισμό της υλοποίησής της προκαλούν σύγχυση και νομική ασάφεια.

Τροπολογία 532
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Ανοικτή πρόσβαση

Για τους σκοπούς της προώθησης της 
αξιοποίησης και της διάδοσης των 
αποτελεσμάτων και, κατά συνέπεια, της 
τόνωσης της ευρωπαϊκής καινοτομίας, η 
ελεύθερη ανοικτή πρόσβαση σε 
δημοσιεύσεις που πηγάζουν από έρευνες 
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι 
υποχρεωτική. Προωθείται δε η ελεύθερη 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 
στο πλαίσιο ερευνών που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Η σταδιοδρομία των ερευνητών

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. xx/2013 [Κανόνες 
συμμετοχής], ο οποίος θα συμβάλει στην 
ενίσχυση μιας ενιαίας αγοράς για τους 
ερευνητές και της ελκυστικότητας της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, 
λαμβάνοντας υπόψη το διακρατικό 
χαρακτήρα των δράσεων που 
υποστηρίζονται σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 534
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Η σταδιοδρομία των ερευνητών

Το «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην 
ελκυστικότητα της σταδιοδρομίας των 
ερευνητών σε όλη την Ευρώπη. Προς 
τούτο, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατά 
τρόπο που να προωθεί τη δημιουργία 
ενιαίας αγοράς για τους ερευνητές, 
συγκεκριμένα με την παροχή κατάλληλων
μηχανισμών για την μείωση των 
ανισοτήτων ως προς τις αμοιβές των 
ερευνητών.

Or. en
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Τροπολογία 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Ελκυστικότητα της σταδιοδρομίας των 

ερευνητών 
Το «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην 
προώθηση και στην ελκυστικότητα της 
σταδιοδρομίαςτων ερευνητών ανά την 
Ευρώπη. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
εφαρμόζεται με τρόπο που να προωθεί τη 
δημιουργία ενιαίας αγοράς για ερευνητές, 
συγκεκριμένα με την παροχή κατάλληλων 
μηχανισμών με στόχο τη μείωση των 
ανισοτήτων στις αμοιβές ερευνητών στο 
πλαίσιο του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 536
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Ανθρώπινοι πόροι

Η διασφάλιση της μελλοντικής 
διαθεσιμότητας του αναγκαίου 
ανθρώπινου κεφαλαίου είναι απαραίτητη 
για την επιτυχία της ευρωπαϊκής πορείας 
προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην 
επιστήμη, την τεχνολογία και την 
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καινοτομία. Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα συμβάλει στην 
προώθηση και την ελκυστικότητα της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών σε 
ολόκληρη την Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 
Παράλληλα, το «Ορίζοντας 2020» θα 
συμβάλλει στην ανάπτυξη του αναγκαίου 
ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της 
προώθησης της εκπαίδευσης στις 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά (STEM), η οποία 
αποτελεί το απαραίτητο υπόβαθρο για να 
υπάρξουν στο μέλλον επιτυχημένοι 
επιστήμονες και καινοτόμοι.

Or. en

Τροπολογία 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διακήρυξης του 
Ελσίνκι, της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη βιοϊατρική που 
υπογράφηκε στο Οβιέδο στις 4 Απριλίου
1997 και των πρόσθετων πρωτοκόλλων 
του, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και των 
συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της, του 
ψηφίσματος του Μαρτίου 2005 των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 
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κλωνοποίηση του ανθρώπου, της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού, της 
Οικουμενικής Διακήρυξης της Ουνέσκο 
για το ανθρώπινο γονιδίωμα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών «περί 
απαγορεύσεως της αναπτύξεως, 
παραγωγής και αποθηκεύσεως 
βακτηριολογικών (βιολογικών) και 
τοξινικών όπλων και καταστροφής 
αυτών» (BTWC), της Διεθνούς Συνθήκης 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους 
για τη διατροφή και τη γεωργία, και των 
σχετικών ψηφισμάτων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Όσοι εκτελούν 
ή συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα που 
θίγουν ευαίσθητα δεοντολογικά 
ζητήματα, π.χ. ανάλυση DNA σε 
ανθρώπους, έρευνα σε πρόσωπα που δεν 
είναι σε θέση να συγκατατεθούν με 
συνείδηση της κατάστασης, έρευνα που 
συνεπάγεται οδύνες για σπονδυλωτά ζώα, 
κ.λπ., πρέπει πριν αρχίσουν τις 
ερευνητικές τους δραστηριότητες να 
ζητούν έγκριση από τις αρμόδιες εθνικές 
ή τοπικές επιτροπές δεοντολογίας. 
Επίσης η Επιτροπή διεξάγει συστηματικό 
δεοντολογικό έλεγχο. Σε ειδικές 
περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί 
δεοντολογικός έλεγχος στη διάρκεια της 
υλοποίησης ενός έργου. Η Επιτροπή 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σε ετήσια βάση σχετικά με τις δράσεις 
στον τομέα αυτό και, επιπλέον, παρέχει 
ενημέρωση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εφόσον της ζητηθεί. Κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος, η 
Επιτροπή παρακολουθεί σε τακτική βάση 
την επιστημονική πρόοδο καθώς και τις 
εθνικές και διεθνείς διατάξεις 
προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις 
εξελίξεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το 6ο και το 7ο ΠΠ περιλάμβαναν πολύ πιο περιεκτική διατύπωση όσον αφορά τις 
δεοντολογικές αρχές. Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο το «Ορίζοντας 2020» να καλύπτει όλα 
τα σχετικά διεθνή και ενωσιακά κείμενα. Πρέπει να αποφεύγεται η εντύπωση ότι τα 
δεοντολογικά όρια είναι πλέον λιγότερο σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η 
ιδέα του συστηματικού δεοντολογικού ελέγχου των ευαίσθητων ζητημάτων (τα οποία δεν 
περιορίζονται στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα) αλλά και άλλων ζητημάτων, όπως είναι η έρευνα 
σε πρόσωπα που δεν είναι σε θέση να συγκατατεθούν με συνείδηση της κατάστασης, είναι 
απαραίτητη και είχε περιληφθεί στα κείμενα του 6ου και του 7ου ΠΠ.

Τροπολογία 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων της, της ευρωπαϊκής 
οδηγίας 2004/23/ΕΚ σχετικά με τους 
ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα
(EUDHTC) και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1394/2007 για τα φάρμακα 
προηγμένων θεραπειών (ATMP).

Or. en

Τροπολογία 539
Romana Jordan

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

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

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

Or. sl

Τροπολογία 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. fr

Τροπολογία 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

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

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

Or. en

Τροπολογία 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 544
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (βλ. π.χ. άρθρο
1 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αρχή της 
υπεροχής του ανθρώπινου είδους. Η χρήση του όρου ‘ανθρώπινο είδος’ διευρύνει το πεδίο της 
εξασφαλιζόμενης προστασίας δεδομένου ότι είναι πιο επιστημονικός και αντικειμενικός και 
λιγότερο αμφισβητούμενος και θα πρέπει συνεπώς να προτιμάται στα νομικά μέσα από τον όρο 
‘άτομο’.

Τροπολογία 545
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 547
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 
αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στο δικαίωμα στη σωματική και 
διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 
αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στο δικαίωμα στη σωματική και 
διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 



AM\907403EL.doc 31/149 PE492.710v01-00

EL

δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 
και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας.

δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων
λόγω εθνικότητας, εθνοτικής καταγωγής, 
αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
ηλικίας, φύλου ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, και στην ανάγκη 
διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 548
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο 
τις εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα.

2. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας
2020» θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο 
τις εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα. Η 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
αμυντικής έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
διπλής χρήσης, πολιτικής και 
στρατιωτικής, αποκλείεται από το 
πρόγραμμα. 

Or. en

Τροπολογία 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας
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2020» θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο 
τις εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα.

2020» επικεντρώνονται κυρίως στις
εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 550
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16  – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 551
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16  – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 552
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16  – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την 
τροποποίηση του ανθρώπινου 
γονιδιώματος για άλλους σκοπούς πλην
της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, 
καθώς και ερευνητική δραστηριότητα με 
στόχο την τροποποίηση της γενετικής 
κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων, η 
οποία μπορεί να καταστήσει τις εν λόγω 
τροποποιήσεις κληρονομικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα για λόγους βελτίωσης παραβιάζουν στις σχετικές 
αρχές, όπως είναι η αρχή της ισότητας, και αποκλείονται από διεθνή νομικά μέσα, όπως είναι η 
Σύμβαση του Οβιέδο (βλ. άρθρο 13).

Τροπολογία 554
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς ή για τον σκοπό της 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ 
άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 556
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς ή για τον σκοπό της 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ 
άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 557
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς ή για τον σκοπό της 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ 
άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων·

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν είτε στη δημιουργία - μέσω 
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων
ή μέσω παρθενογένεσης ή με οιονδήποτε 
άλλο τρόπο - είτε στην καταστροφή 
ανθρώπινων εμβρύων για οποιονδήποτε 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, καθώς 
και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τηρείται η επικουρικότητα σε έναν τομέα που παρουσίαζει μεγάλη ποικιλία 
δεοντολογικών επιλογών και νομικών λύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Είναι επίσης 
απαραίτητος ο αποκλεισμός από τη χρηματοδότηση των τύπων έρευνας που αναφέρονται στη 
διάταξη, δεδομένης της νομικής αρχής της συνέπειας ΕΕ μετά την απόφαση του ΔΕΚ στην 
υπόθεση Brustle. Η αναφορά στην παρθενογένεση αποσκοπεί στην ευρύτερη αναφορά πιθανών 
τεχνικών μέσων δημιουργίας ανθρώπινων εμβρύων.

Τροπολογία 558
Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν είτε στη δημιουργία - μέσω 
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων
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σκοπούς ή για τον σκοπό της 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ 
άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων·

ή μέσω παρθενογένεσης ή με οιονδήποτε 
άλλο τρόπο - είτε στην καταστροφή 
ανθρώπινων εμβρύων για οποιονδήποτε 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, καθώς 
και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων·

Or. en

Τροπολογία 559
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης 
βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω 
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων·

γ) δραστηριότητες που αποβλέπουν στη 
δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων 
αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή 
για τον σκοπό της εξασφάλισης 
βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω 
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων·

Or. en

Τροπολογία 560
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) έρευνα που συνεπάγεται την 
καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων·

Or. en
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Τροπολογία 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) έρευνα που συνεπάγεται την 
καταστροφή εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που συνεπάγονται την καταστροφή εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
δεν πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το «Ορίζοντας 2002».

Τροπολογία 562
Algirdas Saudargas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) έρευνα που συνεπάγεται την 
καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων·

Or. en

Τροπολογία 563
Elisabetta Gardini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) έρευνα που συνεπάγεται την 
καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων·

Or. en
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Τροπολογία 564
Anna Záborská, Jan Březina

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) έρευνα που συνεπάγεται την 
καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων·

Or. en

Τροπολογία 565
Petru Constantin Luhan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δημιουργία μιας 
κοινωνίας επιτήρησης.

Or. en

Τροπολογία 566
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) έρευνα με τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

Or. de

Τροπολογία 568
Algirdas Saudargas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) έρευνα με τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων·

Or. en

Τροπολογία 569
Anna Záborská, Jan Březina

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) έρευνα με τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων·

Or. en
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Τροπολογία 570
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) έρευνα που συνεπάγεται την χρήση 
μη ανθρωπίνων πρωτευόντων 
θηλαστικών που αιχμαλωτίστηκαν στο 
φυσικό τους περιβάλλον και των 
απογόνων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα που περιλαμβάνουν τη χρήση μη ανθρωπίνων πρωτευόντων θηλαστικών που 
αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον ή των απογόνων αυτών δεν πρέπει να 
στηρίζονται λόγω των οδυνών που προκαλούν αε αυτά και για το λόγο ότι πρέπει να σταματήσει 
η αιχμαλωσία άγριων πρωτευόντων θηλαστικών για χρήση στα εργαστήρια.

Τροπολογία 571
Elisabetta Gardini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) έρευνα με τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων·

Or. en

Τροπολογία 572
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) έρευνα που περιλαμβάνει εμπορική 
δωρεά ανθρώπινων ωαρίων, ιστών και 
κυττάρων, καθώς και παρένθετη 
μητρότητα·

Or. en

Τροπολογία 573
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) έρευνα που περιλαμβάνει σκόπιμη 
απομάκρυνση της μητέρας από τους 
απογόνους της·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα που περιλαμβάνουν τη σκόπιμη απομάκρυνση της μητέρας από τους απογόνους της 
δέχονται ευρεία κριτική διότι προκαλούν απαράδεκτες οδύνες στα ζώα· Τα έργα αυτά δεν πρέπει 
να στηρίζονται μέσω δημόσιας χρηματοδότησης.

Τροπολογία 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» αποκλείει νομικές οντότητες 
(συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
συνδεδεμένων οντοτήτων) των οποίων η 
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συμμετοχή, λόγω των στόχων που 
επιδιώκουν, του τόπου εγκατάστασής 
τους, της φύσης ή του τόπου των 
δραστηριοτήτων τους, θα γινόταν αιτία 
για να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
την νομιμότητα μιας κατάστασης ή να 
χορηγήσει βοήθεια ή συνδρομή σε μια 
κατάσταση που οφείλεται σε σοβαρή 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου 
(συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου), όταν η εν λόγω 
παραβίαση έχει επιβεβαιωθεί με ψήφισμα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών ή με απόφαση ή με 
συμβουλευτική γνωμοδότηση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου.

Or. en

Τροπολογία 575
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» αποκλείει τη συμμετοχή 
επιχειρήσεων που εδρεύουν σε τρίτη 
χώρα η οποία αυτοπροβάλλεται ως 
εξωχώριο χρηματοπιστωτικό κέντρο ή 
στην οποία οι φόροι είναι μηδενικοί ή 
συμβολικοί, υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής 
ανταλλαγής πληροφοριών με αλλοδαπές 
φορολογικές αρχές ή έλλειψη διαφάνειας 
σε νομοθετικές, δικαστικές ή διοικητικές 
διατάξεις ή δεν υπάρχει απαίτηση για 
ουσιαστική τοπική παρουσία·

Or. en
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Τροπολογία 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει αντικειμενική, ανεκτική και αμερόληπτη προσέγγιση στο λεπτό 
ζήτημα της έρευνας επί των διαφόρων τύπων βλαστοκυττάρων, ιδίως εκείνων που προέρχονται 
από υπεράριθμα έμβρυα.

Τροπολογία 577
Marisa Matias

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

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

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς ή για τον σκοπό της 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ 
άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων, μπορούν επίσης 
να χρηματοδοτούνται, εφόσον η έρευνα 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη 
χρήση υπεράριθμων εμβρύων, ανάλογα 
με το νομικό πλαίσιο του εκάστοτε 
κράτους μέλους. Καμία χρηματοδότηση 
δεν χορηγείται για ερευνητικές 
δραστηριότητες που απαγορεύονται σε όλα 
τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν 
αυτή έχει απαγορευθεί.

Or. en

Τροπολογία 578
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Θα ενισχυθούν οι ερευνητικές 
δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη 
και τη βελτίωση θεραπειών που 
βασίζονται σε ανθρώπινα ενήλικα 
βλαστοκύτταρα. Η χρηματοδότηση για 
την έρευνα σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα 
μπορεί να χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
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Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

συμμετεχόντων κρατών μελών. 
Ειδικότερα, θα ενισχυθεί η έρευνα σε 
βλαστοκύτταρα από το αίμα του 
ομφάλιου λώρου και τα επαγόμενα 
πολυδύναμα βλαστοκύτταρα. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

Or. it

Τροπολογία 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη λόγω των τροπολογιών που προτείνει η Angelika Niebler για τη 
δημιουργία του άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχειο γα (νέο) και άρθρου 16 παράγραφος 3 
στοιχείο γβ (νέο).
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Τροπολογία 580
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 581
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it



AM\907403EL.doc 47/149 PE492.710v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3, εδάφιο γ), το οποίο αποκλείει την έρευνα στην οποία 
χρησιμοποιούνται εμβρυικά ανθρώπινα βλαστοκύτταρα.

Τροπολογία 582
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 583
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

Or. en

Τροπολογία 584
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς ή για τον σκοπό της 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ 
άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
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σωματικών κυττάρων, μπορούν να 
χρηματοδοτούνται, εφόσον επιτρέπονται 
από το αρμόδιο κράτος μέλος, εάν το 
αντικείμενο της έρευνας δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί με τη χρήση υπεράριθμων 
εμβρύων. Η έρευνα για τα υπεράριθμα 
ανθρώπινα έμβρυα μπορεί να λάβει 
χρηματοδότηση για έργα που 
περιλαμβάνουν την εξασφάλιση 
βλαστοκυττάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα δεν μπορεί πάντα να εκπληρώσει το σκοπό της με τη χρήση υπεράριθμων εμβρύων. Η 
ποιότητα των υπεράριθμων εμβρύων από γονιμοποίηση in vitro δεν είναι πάντα βέλτιστη και 
μπορεί να διαστρεβλώσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Η δημιουργία νέων εμβρύων μέσω 
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για τη θεραπευτική 
εφαρμογή της έρευνας για τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.

Τροπολογία 586
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Έρευνα που χρηματοδοτείται από 
την ΕΕ και η οποία υπόκειται στην 
οδηγία 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των 
ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς, θα αποτελεί το 
αντικείμενο αυστηρής και διαφανούς 
διαδικασίας ελέγχου ως προς το 
δεοντολογικό και επιστημονικό όφελος, 
που θα περιλαμβάνει πλήρη τεκμηρίωση 
των ισχυρισμών που αφορούν τη σημασία 
των ζωικών προτύπων για την ανθρώπινη 
κατάσταση και απαίτηση διενέργειας 
αναδρομικής εκτίμησης όλων των 
πειραμάτων σε ζώα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 
ανεξάρτητα από το είδος των ζώων ή της 
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σοβαρότητας των πειραμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2010/63/ΕΕ για 
την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Για το σκοπό 
αυτό απαιτείται πλήρης αξιολόγηση των έργων όταν χρησιμοποιούνται ζώα σε πειράματα.  
Παράλληλα, για έρευνα σε ζώα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ πρέπει να διενεργείται 
αναδρομική εκτίμηση, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι ελέγχεται διαρκώς η σημασία των 
ζωικών προτύπων, προκειμένου να βελτιώνονται και να ενημερώνονται οι αποφάσεις για 
χρηματοδότηση στο μέλλον.

Τροπολογία 587
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ερευνητικά πεδία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 μπορούν να 
αναθεωρηθούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, υπό το 
πρίσμα της επιστημονικής προόδου.

5. Εάν τα ερευνητικά πεδία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 εμπίπτουν 
σε αναθεώρηση στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1, υπό το 
πρίσμα της επιστημονικής προόδου, η 
Επιτροπή πράττει αναλόγως μέσω 
νομοθετικής πρότασης.

Or. en

Τροπολογία 588
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Όλες οι προσκλήσεις υποβολής 
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προτάσεων στον τομέα της έρευνας με 
αντικείμενο την ασφάλεια υπόκεινται σε 
εκ των προτέρων δεοντολογική και 
κοινωνική αξιολόγηση επιπτώσεων και 
όλα τα έργα που προτείνονται για 
χρηματοδότηση υπόκεινται σε 
δεοντολογικό έλεγχο κατά την υλοποίησή 
τους. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
επιπτώσεων και ο δεοντολογικός έλεγχος 
επεκτείνεται πέραν των στενών ορίων της 
προστασίας ιδιωτικής ζωής και 
δεδομένων και λαμβάνεται υπόψη ο 
ευρύτερος κοινωνικός αντίκτυπος των 
υπολανθάνουσων προτεραιοτήτων 
έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της 
ασφάλειας. Προσκλήσεις και προτάσεις 
έργων που εγείρουν ουσιαστικά ζητήματα 
από άποψη δεοντολογίας και/ή 
κοινωνικού αντικτύπου υπόκεινται σε 
αυστηρή εξέταση και έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 589
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 
συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα και πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ
(COSME), του προγράμματος Erasmus 
για όλους, του προγράμματος LIFE + και 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. en
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Τροπολογία 590
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 
συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα και πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ
(COSME), του προγράμματος Erasmus 
για όλους, του προγράμματος LIFE + και 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς 
και με τη χρηματοδότηση των κρατών 
μελών για έρευνα και καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 591
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 
συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και των ειδικών προγραμμάτων 
και μέτρων στήριξης και αντιστάθμισης 
στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής 
και της πολιτικής συνοχής.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας και αποτελεσματικότητας, πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα 
μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
προγραμμάτων και μέτρων.

Τροπολογία 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Εντούτοις, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» επικεντρώνεται 
πρωτίστως στη χρηματοδότηση της 
έρευνας αριστείας.
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία οφείλουν να 
διαδραματίσουν κύριο ρόλο για τη 
δημιουργία ικανοτήτων και την παροχή 
μιας «κλίμακας αριστείας» προκειμένου 
να εκπονηθούν άριστα έργα τα οποία θα 
μπορούν να ανταγωνιστούν για 
χρηματοδότηση δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».
Οι συνέργειες μεταξύ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της 
πολιτικής συνοχής για τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας θα 
πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής 
συμπληρωματικών μέτρων με 
συντονισμένο τρόπο. Εφόσον είναι 
εφικτό, θα προωθηθεί η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων και θα ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή 
η συνδυασμένη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 595
Gunnar Hökmark



AM\907403EL.doc 55/149 PE492.710v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα εθνικά και περιφερειακά ταμεία 
πρέπει να στηρίζουν έργα που τυγχάνουν 
θετικής αξιολόγησης, όπως είναι το ΕΣΕ, 
οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» ή οι δράσεις 
συνεργασίας που πληρούν τα κριτήρια 
αριστείας αλλά δεν επαρκεί 
χρηματοδότηση που διατίθεται μέσω του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 596
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α
Συνέργειες με τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να 
αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
για τη στήριξη της ανάπτυξης 
ικανοτήτων και υποδομών Ε&Α στις 
περιφέρειες μέσω ειδικών 
δραστηριοτήτων που θα αποσκοπούν 
στην ίδρυση κέντρων αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 597
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α
Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
(1) Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και του αντίκτυπου της 
καινοτομίας σε αυτές, εντός του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Η ποσοτική και ποιοτική 
εκτίμηση της συμμετοχής των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
πρέπει να πραγματοποιείται ως μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.
(2) Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην 
καλύτερη ενημέρωση των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και άλλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, 
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.
(3) Ζητείται η γνώμη των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών κατά την 
υλοποίηση, τον προγραμματισμό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
πρόγραμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α
Σφραγίδα αριστείας

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
συνεισφέρει στον εντοπισμό των κέντρων 
αριστείας, την αξιολόγηση του δυναμικού 
τους και τη βελτίωση της προβολής τους 
μέσω της χορήγησης σφραγίδας 
αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 599
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ιδιωτικός τομέας και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Or. en

Τροπολογία 600
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της αυξημένης συμμετοχής
του ιδιωτικού τομέα και ιδίως των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτόν, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
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ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής του 
ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
πραγματοποιείται ως μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της αυξημένης συμμετοχής
του ιδιωτικού τομέα, ιδίως των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτόν, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής του 
ιδιωτικού τομέα, και ιδίως των ΜΜΕ,
πρέπει να πραγματοποιείται ως μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 602
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της αυξημένης συμμετοχής 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
και του αντίκτυπου της καινοτομίας σε 
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εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

αυτές, εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

Or. de

Τροπολογία 603
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της έρευνας και
καινοτομίας σε αυτές, εντός του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας
2020». Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση 
της συμμετοχής των ΜΜΕ πρέπει να 
πραγματοποιείται ως μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

Or. ro

Τροπολογία 604
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές,

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές,
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εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

καθ' όλη την εφαρμογή του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική 
και ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», ιδίως στις φάσεις των 
έργων που βρίσκονται εγγύτερα στην 
αγορά. Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση 
της συμμετοχής των ΜΜΕ πρέπει να 
πραγματοποιείται ως μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 606
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις μέσω 
της δημιουργίας ενός διαφοροποιημένου 
συνόλου εργαλείων χρηματοδότησης και 
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τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με 
δυναμικό καινοτομίας, θα υλοποιηθούν 
με συνέπεια και θα προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον 
ειδικό στόχο «Καινοτομία στις ΜΜΕ» 
στο σημείο 3.3. στοιχείο α) του μέρους ΙΙ 
του παραρτήματος I.

χρηματοδοτικών μέσων στη διάθεση των 
ΜΜΕ. Θα οριστούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτομία 
στις ΜΜΕ» του σημείου 3.3 παράγραφος 
α του μέρους ΙΙ του παραρτήματος. Στο 
πλαίσιο των δράσεων αυτών, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση 
και την υλοποίηση ενός ειδικού μέσου για 
τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε όλους τους 
τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθεί με συνέπεια 
από ενιαία ειδική διοικητική δομή και 
προσαρμόζεται στις ανάγκες των ΜΜΕ. 
Το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ θα 
υλοποιηθεί στους τομείς που 
καθορίζονται στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 
και βιομηχανικές τεχνολογίες» που τίθεται 
στο σημείο 1 του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος Ι και καθενός εκ των 
ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I.

Or. en

Τροπολογία 607
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 

2. Θα δημιουργηθεί ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ που απευθύνεται σε όλους τους 
τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας στο πλαίσιο ενιαίου φορέα 
διαχείρισης και θα υλοποιηθεί όπως 
ορίζεται στον ειδικό στόχο «Καινοτομία 
στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. στοιχείο α)
του μέρους ΙΙ του παραρτήματος I. Το 
μέσο αυτό σχετίζεται θεματικά με τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
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όλους τους τύπους των ΜΜΕ με 
δυναμικό καινοτομίας, θα υλοποιηθούν 
με συνέπεια και θα προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον 
ειδικό στόχο «Καινοτομία στις ΜΜΕ» 
στο σημείο 3.3. στοιχείο α) του μέρους ΙΙ 
του παραρτήματος I.

που τίθεται στο σημείο 1 του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος Ι και καθενός εκ των 
ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 7 του μέρους III του 
παραρτήματος I.

Or. en

Τροπολογία 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I. Είναι απαραίτητο να 
ενσωματωθούν οι ΜΜΕ στην πλήρη 
αξιακή αλυσίδα προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις
ευκαιρίες του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ αποτελούν βασικό τμήμα του βιομηχανικού ιστού σε πολλούς τομείς. Ως προμηθευτές 
και υποπρομηθευτές της βιομηχανίας, αποτελούν σημαντικούς κρίκους της αλυσίδας 
παραγωγής. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που 
εντάσσονται οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού, άλλοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων 
των μεγάλων εταιρειών, ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια, και να μην 
απομονωθούν οι ΜΜΕ σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα.

Τροπολογία 609
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για τις 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του ειδικού στόχου
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» που τίθεται στο 
σημείο 1 του μέρους ΙΙ του παραρτήματος 
Ι και καθενός εκ των ειδικών στόχων της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που τίθενται στα σημεία 1 
έως 6 του μέρους III του παραρτήματος I.
Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα λάβουν τη 
μορφή, μεταξύ άλλων, ειδικού μέσου για 
τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε όλους τους 
τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, με την ευρεία έννοια, θα 
υλοποιηθούν με συνέπεια και θα 
προσαρμόζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ, 
όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

Or. en

Τροπολογία 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
article 18, paragraph 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για τις 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του ειδικού στόχου
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» που τίθεται στο 
σημείο 1 του μέρους ΙΙ του παραρτήματος 
Ι και καθενός εκ των ειδικών στόχων της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που τίθενται στα σημεία 1 
έως 6 του μέρους III του παραρτήματος I.
Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα λάβουν τη 
μορφή, μεταξύ άλλων, ειδικού μέσου για 
τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε όλους τους 
τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

Or. en

Τροπολογία 611
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
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δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I, με πλήρη σεβασμό προς 
την αρχή της επικουρικότητας και την 
επίτευξη της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας.

Or. en

Τροπολογία 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του
παραρτήματος I.

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια
μέσω ενιαίας διαχείρισης και θα 
προσαρμόζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ, 
όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω του ότι η χρηματοδότηση θα χορηγηθεί από διαφορετικές γραμμές του προϋπολογισμού
(βιομηχανική υπεροχή, ειδικές κοινωνιακές προκλήσεις, κλπ), θεωρείται ότι ελλοχεύει ο 
κίνδυνος να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν διαφορετικές εκδοχές του προγράμματος από 
διαφορετικές ΓΔ ή τμήματα της Επιτροπής.

Τροπολογία 613
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού
προγράμματος για τις ΜΜΕ που 
απευθύνεται σε όλους τους τύπους των 
ΜΜΕ με δυναμικό καινοτομίας, θα 
υλοποιηθούν με συνέπεια και θα 
προσαρμόζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ, 
όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα των ΜΜΕ, για να διασφαλιστεί 
κατάλληλη και αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών μέτρων για τις ΜΜΕ και για να 
μεγιστοποιηθεί η επιρροή του «Ορίζοντας 2020», είναι απαραίτητο τα μέτρα αυτά να ενταχθούν 
σε ένα βασικό πρόγραμμα με ειδικό προϋπολογισμό και σαφή δομή για την υλοποίησή του, με 
ικανότητα λογοδότησης για τους πρακτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην 
συνεργασία τους με εταίρους.
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Τροπολογία 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 
αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 30%
του συνολικού προϋπολογισμού του 
ειδικού στόχου «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
και το 15% του προϋπολογισμού της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 615
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Έχει στρατηγική σημασία να παρασχεθούν κίνητρα για την συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο σε βαθμό αρκετά υψηλότερο από την πρόταση της Επιτροπής.
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Τροπολογία 616
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει 
να φθάσει το 20% του συνολικού 
συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
και την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αξιοποίηση των 
καινοτόμων δυνάμεων των ευέλικτων και καινοτόμων επιχειρήσεων, των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων και των εταιρειών τεχνοβλαστών από ερευνητικούς οργανισμούς και 
πανεπιστήμια για καινοτόμες λύσεις και τη γενική επιτυχία του «Ορίζοντας 2020». Παρόλο που 
το ΠΠ7 είχε στόχο το 15% και είναι πιθανόν να τον επιτύχει, χρειάζεται ένας περισσότερο 
φιλόδοξος αλλά εφικτός στόχος για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό καινοτομίας των 
ΜΜΕ.

Τροπολογία 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 
αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15%
του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο

3. Τουλάχιστον το 20% του συνολικού 
συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
και της προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
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«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

προκλήσεις θα χρησιμοποιηθεί στο 
πλαίσιο του μέσου για τις ΜΜΕ όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 618
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 θα
οδηγήσει τουλάχιστον το 20% του 
συνολικού προϋπολογισμού του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας
2020» να διατεθεί στις ΜΜΕ.
Τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού 
του «Ορίζοντας 2020» διατίθεται για την 
υλοποίηση του μέσου για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 
αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 20%
του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
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να διατεθεί στις ΜΜΕ. να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί για να αυξηθεί το ποσοστό του προϋπολογισμού που 
πρέπει να διατεθεί στις ΜΜΕ από 15% σε 20%.

Τροπολογία 620
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Υπολογίζεται ότι με την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2 θα πρέπει να 
διατεθεί στις ΜΜΕ τουλάχιστον το 20%
του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο 
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις».

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των ΜΜΕ στην οικονομία, την παραγωγικότητα, τη 
δημιουργία απασχολήσεων και την ικανότητα καινοτομίας στην ΕΕ, πρέπει να τους χορηγηθεί 
τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Τροπολογία 621
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
και την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» θα διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. de

Τροπολογία 622
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 623
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2
αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15% 
του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο

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

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 624
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 625
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 626
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 627
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σε αυτό το σημείο πρέπει να προστεθεί η λέξη «τουλάχιστον» για να μη θεωρηθεί το 15% ως 
ανώτατο όριο του μεριδίου της χρηματοδότησης που διατίθεται στις ΜΜΕ και για να υπάρχει η 
δυνατότητα να λάβουν περισσότερο από αυτό το ποσοστό.

Τροπολογία 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει
να οδηγήσει σημαντικό τμήμα του 
συνολικού συνδυασμένου προϋπολογισμού 
για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» και την προτεραιότητα
«Κοινωνιακές προκλήσεις» να διατεθεί 
στις ΜΜΕ. Οι δικαιούχοι του ιδιωτικού 
τομέα αναμένονται να λάβουν σημαντικό 
τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού 
του «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 629
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
να διατεθεί στις ΜΜΕ και/ή σε έργα 
μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Or. en

Τροπολογία 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 και η 
απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής 
αιτήσεων πρέπει να οδηγήσει περίπου το
15% του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 
προτεραιότητα «Κοινωνικές προκλήσεις» 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 631
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το μέσο για τις ΜΜΕ θα υλοποιηθεί 
πρωτίστως «από τη βάση προς την 
κορυφή». Οι τομείς υλοποίησης 
επικεντρώνονται αποκλειστικά στους 
τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται 
στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
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μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και 
καθενός εκ των ειδικών στόχων της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που τίθενται στα σημεία 1 
έως 6 του μέρους III του παραρτήματος 
I. Όπου χρειάζεται, μπορεί επίσης να 
χρησιμεύει ως μέσο για προεμπορικές 
δημόσιες συμβάσεις ή αγορές καινοτόμων 
λύσεων για κοινές ανάγκες των δημόσιων 
αγοραστών της ΕΕ στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 632
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 
3, η Επιτροπή διεξάγει αξιολογήσεις και 
καταγράφει το ποσοστό συμμετοχής των 
ΜΜΕ στα ερευνητικά προγράμματα. Εάν 
δεν επιτευχθεί ο στόχος του 15%, η 
Επιτροπή εξετάζει τους λόγους που 
οδήγησαν στην κατάσταση αυτή και 
προτείνει, χωρίς χρονοτριβή, νέα μέτρα 
προς επίτευξη του στόχου.

Or. fr

Τροπολογία 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Επιπλέον, τουλάχιστον το 10% του 
προϋπολογισμού των πυλώνων 2 και 3 
πρέπει να διατεθεί για το ειδικό μέσο για 
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τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 634
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Ιδιάιτερη έμφαση πρέπει επίσης να 
δοθεί στην επαρκή συμμετοχή και 
εκπροσώπηση των ΜΜΕ στις διοικητικές 
δομές των Ευρωπαϊκών Χώρων Έρευνας 
και ιδίως των συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 635
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 α
Συνεργατικά έργα και πρόγραμμα 

συμπράξεων
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
εφαρμόζεται πρωτίστως μέσω 
διακρατικών συνεργατικών έργων τα 
οποία παραδίδονται μέσω προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων που ορίζονται στα 
ετήσια προγράμματα εργασιών του 
«Ορίζοντα 2020». Τα έργα αυτά θα 
συνοδεύονται από συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα και συμπράξεις 
μεταξύ δημόσιων φορέων, οι οποίες θα 



PE492.710v01-00 78/149 AM\907403EL.doc

EL

σχεδιάζονται από κοινού με τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 α
Επιτάχυνση της καινοτομίας

1. Για να επιταχυνθεί η εμπορία και 
διάδοση της καινοτομίας, το 20% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» και καθενός εκ των ειδικών 
στόχων της προτεραιότητας 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» του μέρους 
ΙΙΙ προβλέπεται για την «Επιτάχυνση της 
καινοτομίας».
2. Η «Επιτάχυνση της καινοτομίας» 
αποτελεί ένα μέσο στο πλαίσιο της 
λογικής «από τη βάση προς την κορυφή», 
το οποίο θα μειώσει σημαντικά το χρόνο 
από την ιδέα μέχρι την αγορά και 
αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή της 
βιομηχανίας στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020», καθώς και τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ και όσων 
υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά. Ως 
εκ τούτου, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις 
του ιδιωτικού τομέα στην Ε&Α&Κ, θα 
προωθήσει την έρευνα και καινοτομία με 
επίκεντρο τη δημιουργία αξίας και θα 
επιταχύνει την ωρίμανση νέων 
τεχνολογιών σε καινοτόμα προϊόντα που 
έχουν ζήτηση, πράγμα που θα 
υποστηρίξει τις μελλοντικές επιχειρήσεις, 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
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απασχόληση.
3. Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας, αλλά με 
εστίαση στις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την καινοτομία, την 
πειραματική και προεμπορική ανάπτυξη, 
που περιλαμβάνει τα στάδια ανάπτυξης 
από την επίδειξη τεχνολογιών έως την 
πρόσληψη από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών 
εφαρμογών, της επίδειξης, των κλινών 
δοκιμών, της προ-τυποποιητικής έρευνας 
και του καθορισμού προτύπων, καθώς 
και της διείσδυσης των καινοτομιών στην 
αγορά.
4. Η «Επιτάχυνση της καινοτομίας» 
υλοποιείται ως απτό μέσο 
χρηματοδότησης για απλή και ταχεία 
είσοδο στην εφαρμοσμένη συνεργατική 
έρευνα, με τη χρήση ειδικής διαδικασίας 
επιλογής όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ/2012 [Κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης].

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψης της πρόθεσης για στροφή του προγράμματος προς την καινοτομία, το
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέσο που να επιτρέπει συστηματικά 
την αξιολόγηση και χρηματοδότηση των καινοτόμων ιδεών ανά πάσα στιγμή, μέσω μιας 
γρήγορης, τυποποιημένης και αξιόπιστης διαδικασίας. Ένα μέσο «ανοικτής πρόσκλησης» ή
«από τη βάση προς την κορυφή» που να εγγυάται τη διάθεση της επιχορήγησης εντός έξι μηνών 
θα εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να έχουν χάσει οι καινοτόμες ιδέες την επικαιρότητά 
τους όταν τελικά ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτό θα αυξήσει επίσης τη συμμετοχή της 
βιομηχανίας.

Τροπολογία 637
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας
2020» θα υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμεύονται να 
στηρίξουν την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας που είναι στρατηγικής 
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης και τη βιομηχανική υπεροχή, ή να 
αντιμετωπίσουν ειδικές κοινωνιακές 
προκλήσεις. Οι συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού φορέα στις οποίες μπορούν να 
συμμετέχουν τα κράτη μέλη θα 
βασίζονται στην ευελιξία, ούτως ώστε τα 
κράτη μέλη να αποφασίζουν σε εθνικό 
επίπεδο εάν και με ποιο τρόπο θέλουν να 
τις υποστηρίξουν, ενώ παράλληλα δεν θα 
παρεμποδίζεται η πλήρης συμμετοχή των 
άριστων ευρωπαϊκών παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 639
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 640
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
σε κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται βάσει 
του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ δυνάμει του 
εβδόμου προγράμματος πλαισίου, με την 
επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών 
πράξεων τους· σε νέες συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 
συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της 
ΣΛΕΕ· και σε άλλους χρηματοδοτικούς 

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

αριθ. XX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός], μετά από ανάλυση κόστους-
οφέλους και ενδελεχούς αξιολόγησης της 
διοίκησης και της λειτουργίας τους σε 
σχέση με κριτήρια ανοικτού χαρακτήρα, 
διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας, και εφόσον πληρούν τα
κριτήρια που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
σε κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται βάσει 
του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ δυνάμει του 
εβδόμου προγράμματος πλαισίου, με την 
επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών 
πράξεων τους· σε νέες συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 
συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της 
ΣΛΕΕ· και σε άλλους χρηματοδοτικούς 
φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [55 
παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση v) ή
vii)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[νέος δημοσιονομικός κανονισμός]. Αυτή 
η μορφή συμπράξεων μπορεί να 
υλοποιηθεί μόνον εφόσον δικαιολογείται 
από το πεδίο εφαρμογής των 
επιδιωκόμενων στόχων και το εύρος των 
απαιτούμενων πόρων. Η Επιτροπή 
παρέχει μια ενιαία πηγή 
χρηματοδότησης, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει σαφής 
συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για παροχή επαρκούς 
προϋπολογισμού για κοινή 
χρηματοδότηση συγκεκριμένης 
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πρωτοβουλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεσμοθετημένες συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) συνδέονται με 
υψηλό διοικητικό κόστος και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα προετοιμασίας. Οι νέες ΣΔΙΤ 
που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια πρέπει να βασίζονται σε ένα μοντέλο χρηματοδότησης με 
ενιαία πηγή χρηματοδότησης. Η ενιαία πηγή χρηματοδότησης εντός του «Ορίζοντας 2020» 
αποτελεί την προτιμώμενη λύση όσον αφορά την απλοποίηση της υλοποίησης έργων και την 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τη συμμετοχή διαφορετικών συμμετεχουσών χωρών.

Τροπολογία 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 643
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ 
των εταίρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η οποία καθορίζει τους 
στόχους της σύμπραξης, τις αντίστοιχες 
δεσμεύσεις των εταίρων, τους κύριους 
δείκτες απόδοσης, και τα αποτελέσματα 
που πρέπει να παραδοθούν,
συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 
των δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας που απαιτούν στήριξη από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ 
των εταίρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η οποία καθορίζει τους 
στόχους της σύμπραξης, τις αντίστοιχες 
δεσμεύσεις, τους ρόλους και τις ευθύνες 
των εταίρων, τις αρχές της διοίκησης, 
διασφαλίζοντας ανοικτή και διαφανή 
λειτουργία και συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων, τους κύριους δείκτες 
απόδοσης, και τα αποτελέσματα που 
πρέπει να παραδοθούν, 
συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 
των δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας που απαιτούν στήριξη από το 
πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020.

Or. en

Τροπολογία 644
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Οι νέες συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα συστήνονται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το εύρος 
των επιδιωκόμενων στόχων δικαιολογεί 
τη σύσταση αυτή και εφόσον μπορεί να 
αποδειχθεί ότι καμία άλλη μορφή 
σύμπραξης ή μέσων χρηματοδότησης δεν 
μπορεί να εκπληρώσει τον επιδιωκόμενο 
στόχο ή να δημιουργήσει τον αναγκαίο 
αντίκτυπο μόχλευσης και τη συμμετοχή 
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παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 645
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Δεν συστήνεται καμία νέα σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα βάσει του 
άρθρου 187 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 646
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα πρέπει να προσδιορίζονται με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο με βάση όλα 
τα παρακάτω κριτήρια:

3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα πρέπει να προσδιορίζονται, να 
συστήνονται και να λειτουργούν με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο. Κάθε νέα 
σύσταση βασίζεται τουλάχιστον σε όλα τα 
παρακάτω κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 647
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα πρέπει να προσδιορίζονται με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο με βάση όλα τα 
παρακάτω κριτήρια:

3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα πρέπει να προσδιορίζονται και να 
υλοποιούνται με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο με βάση όλα τα παρακάτω κριτήρια:

Or. ro

Τροπολογία 648
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης·

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης και την προστιθέμενη 
αξία του μέσου της εκάστοτε σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και των καινοτομιών στην αγορά 
στους τομείς όπου οι ΜΜΕ 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο για τη 
δημιουργία ανάπτυξης σε τοπική 
κλίμακα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να διαδραματίσουν αποτελεσματικά 
ρόλο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον 
εδαφικό αντίκτυπο.

Τροπολογία 649
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο α



AM\907403EL.doc 87/149 PE492.710v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης·

α) την αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία 
της δράσης σε επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 650
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) το εύρος του αντικτύπου στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα μέσω του 
καθορισμού κοινών στόχων στο πλαίσιο 
του «Ορίζοντας 2020», σαφών και 
μετρήσιμων κοινωνιακών στόχων και 
στόχων ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων, της 
πνευματικής ιδιοκτησίας της δημιουργίας 
ευρεσιτεχνιών, εκπαιδευτικών 
στόχων/στόχων κατάρτισης, και 
λογοδοσίας σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 651
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το εύρος του αντικτύπου στην
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 

β) το εύρος του αντικτύπου στις 
δυνατότητες βελτίωσης της
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βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα·

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, 
αναγνωρίζοντας ότι τα πιθανά ωφέλη των 
μεμονωμένων έργων ενδέχεται να μην 
μπορούν να προσδιοριστούν πλήρως 
εξαρχής·

Or. en

Τροπολογία 652
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 653
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) το εύρος του αντικτύπου στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τα κοινωνικοοικονομικά 
ζητήματα και τις κοινωνικές προκλήσεις·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τρόποι χρηματοδότησης του «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να ανταποκρίνονται στις πιεστικές κοινωνικοοικονομικές 
ανάγκες, όπως είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, και να διασφαλίζουν βελτιωμένες 
συνέργειες με τις κοινωνικές προκλήσεις όπως ορίζεται στο μέρος ΙΙΙ του «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 654
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 655
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους 
τους εταίρους με βάση ένα κοινό όραμα 
και σαφώς καθορισμένους στόχους·

γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους 
τους εταίρους με βάση ένα κοινό όραμα 
και σαφώς καθορισμένους στόχους·
συγκεκριμένα την οικονομική δέσμευση, 
μεταξύ άλλων σε χρήματα, των 
συμμετεχόντων του ιδιωτικού τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους 
τους εταίρους με βάση ένα κοινό όραμα 
και σαφώς καθορισμένους στόχους·

γ) τη δέσμευση από όλους τους εταίρους 
με βάση ένα κοινό όραμα και σαφώς 
καθορισμένους στόχους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση μακροχρόνιας δέσμευσης είναι δυσχερής για τον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο των 
σημερινών οικονομικών συνθηκών, οι περίοδοι προγραμματισμού στη βιομηχανία έχουν πολύ 
μικρότερη διάρκεια. Δεν υπάρχει επαρκής οικονομική σταθερότητα για να αναμένεται ότι ο 
ιδιωτικός τομέας θα δεσμεύσει πόρους και προϋπολογισμό για αρκετά χρόνια. Στο σημείο αυτό 
απαιτείται περισσότερη ευελιξία.

Τροπολογία 657
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τη συμμετοχή διάφορων εταίρων από 
τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως την ισχυρή 
συμμετοχή πανεπιστημίων και 
ερευνητών, την αποδεδειγμένη 
αποτελεσματική συμμετοχή των ΜΜΕ, 
καθώς και τη συμμετοχή άλλων 
παραγόντων, όπως είναι οι δημόσιες 
επιχειρήσεις, οι μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 658
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον σαφή καθορισμό των ρόλων για 
καθένα από τους εταίρους και τους 
συμφωνημένους κύριους δείκτες 
επιδόσεων για την επιλεγείσα περίοδο.

ε) τον σαφή καθορισμό των ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων για καθένα από τους 
εταίρους και τους συμφωνημένους κύριους 
δείκτες επιδόσεων για την επιλεγείσα 
περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την ικανότητα παροχής βοήθειας για 
τη δημιουργία και ενίσχυση δικτύων 
ερευνητών, ασθενών και ενδιαφερομένων 
παραγόντων, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι σχέσεις και ανταλλαγές μεταξύ αυτών 
και των συναφών κλάδων, των 
οργανισμών και της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 660
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

ε α) την επίδειξη ανοικτού, διαφανούς και 
συμμετοχικού συστήματος και αρχών 
χρηστής οικονομικής διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 661
Alyn Smith

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τη συμμετοχή στην εκάστοτε 
σύμπραξη όλων των ενδιαφερόμενων 
εταίρων από ολόκληρη την αξιακή 
αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των 
τελικών χρηστών, των ΜΜΕ και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 662
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) τη δέσμευση σε δραστηριότητες που 
διασφαλίζουν την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης: της εκπαίδευσης, 
της έρευνας και της καινοτομίας·

Or. en
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Τροπολογία 663
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή πραγματοποιεί πλήρη 
εκτίμηση και αξιολόγηση του αντικτύπου 
των συμπράξεων που συστάθηκαν στο 
πλαίσιο του ΠΠ7 (κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας, καθώς και κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας), πριν οριστικοποιήσει τη 
στήριξή της σε υφιστάμενες συμπράξεις ή 
υποστηρίξει τη δημιουργία πρόσθετων 
συμπράξεων.
Βάσει της αξιολόγησης και εκτίμησης, η 
Επιτροπή θα υποβάλει κατά την 
υλοποίηση του «Ορίζοντας 2020» 
προτάσεις για σημαντική βελτίωση της 
διακυβέρνησης και λειτουργίας των 
υφιστάμενων συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικού και 
αποδοτικού αντίκτυπου, ανοικτής και 
διαφανούς λειτουργίας, καθώς και την 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση και εκτίμηση 
θα εξετάζει τον αντίκτυπο σε ΜΜΕ και 
μικρότερους ερευνητικούς οργανισμούς, 
ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη 
συμμετοχή των παραγόντων αυτών τόσο 
στον καθορισμό του θεματολογίου 
έρευνας όσο και στα έργα.

Or. en



PE492.710v01-00 94/149 AM\907403EL.doc

EL

Τροπολογία 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι υφιστάμενες και οι νέες 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα υπόκεινται σε εμπεριστατωμένο 
έλεγχο με στόχο την ανάλυση της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, το 
αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτού 
υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Εάν ο εμπεριστατωμένος έλεγχος 
καταδείξει ότι το κριτήριο της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας δεν 
εκπληρώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να αποφασίσουν τη 
διακοπή της επιχορήγησης αυτών των 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. 

Or. en

Τροπολογία 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 γ. Οι συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα θα καταστήσουν 
προσβάσιμους τους δημόσιους πόρους 
μέσω διαφανών διαδικασιών και κυρίως 
μέσω ανταγωνιστικών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων, με κανόνες 
συμμετοχής σύμφωνα με εκείνους που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 667
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
συμβάλλει στην ενίσχυση των συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιων φορέων, όπου οι δράσεις 
σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο 
υλοποιούνται από κοινού εντός της ΕΕ. Το 
ποσό που διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση συμπράξεων μεταξύ 
δημόσιων φορέων δεν υπερβαίνει το 15% 
του συνολικού προϋπολογισμού του
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 668
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 669
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 
μεταξύ κρατών μελών, και, εφόσον 
ενδείκνυται, στις εν λόγω πρωτοβουλίες 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται 
περιφέρειες και πόλεις. Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης χορηγείται υπό 
τον όρο της παρουσίας ενωσιακής 
προστιθέμενης αξίας και της 
προσθετικότητας των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 670
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 
μεταξύ των περιοχών των κρατών μελών, 
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ιδίως των περιοχών που αποτελούν 
τμήμα της ίδιας ευρωπαϊκής περιφέρειας 
ή του ίδιου ευρωπαϊκού ομίλου εδαφικής 
συνεργασίας όπως αυτοί ορίζονται στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 
2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ)*
* ΕΕ L 210, 31.7.2006, σελ. 19.

Or. it

Τροπολογία 671
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 672
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της συμμετοχής της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
ορισμένα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 185 της Συνθήκης.

β) της συμμετοχής της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
ορισμένα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 185 της Συνθήκης, με τη 
συμμετοχή υπο-εθνικών αρχών εφόσον 
ενδείκνυται.
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Or. en

Τροπολογία 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της συμμετοχής της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από
ορισμένα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 185 της Συνθήκης.

β) της συμμετοχής της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από
ορισμένες περιφερειακές αρχές ή κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 674
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις 
των συμμετεχόντων φορέων στις κοινές 
προσκλήσεις και δράσεις. Το μέσο ERA-
NET μπορεί να περιλαμβάνει τον στόχο 
εναρμόνισης των κανόνων και των όρων 
υλοποίησης των κοινών προσκλήσεων και 
δράσεων. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία 
πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 185 της 
ΣΛΕΕ.

Το μέσο ERA-NET μπορεί να 
περιλαμβάνει τον στόχο εναρμόνισης των 
κανόνων και των όρων υλοποίησης των 
κοινών προσκλήσεων και δράσεων.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 
προετοιμασία πρωτοβουλίας βάσει του 
άρθρου 185 της ΣΛΕΕ.

Or. ro
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Τροπολογία 675
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις
των συμμετεχόντων φορέων στις κοινές 
προσκλήσεις και δράσεις. Το μέσο ERA-
NET μπορεί να περιλαμβάνει τον στόχο 
εναρμόνισης των κανόνων και των όρων 
υλοποίησης των κοινών προσκλήσεων και 
δράσεων. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία 
πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 185 της 
ΣΛΕΕ.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
εξαρτάται από προηγούμενα 
αποτελέσματα των συμμετεχόντων 
φορέων στις κοινές προσκλήσεις και 
δράσεις. Το μέσο ERA-NET μπορεί να 
περιλαμβάνει τον στόχο εναρμόνισης των 
κανόνων και των όρων υλοποίησης των 
κοινών προσκλήσεων και δράσεων.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 
προετοιμασία πρωτοβουλίας βάσει του 
άρθρου 185 της ΣΛΕΕ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συνέχεια της έρευνας δεν πρέπει να εξαρτάται από το επίπεδο της χρηματοδότησης μέχρι 
εκείνη τη στιγμή, αλλά από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει.

Τροπολογία 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις 
των συμμετεχόντων φορέων στις κοινές 
προσκλήσεις και δράσεις. Το μέσο ERA-
NET μπορεί να περιλαμβάνει τον στόχο 
εναρμόνισης των κανόνων και των όρων 
υλοποίησης των κοινών προσκλήσεων και 

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις σε 
χρήματα ή σε είδος των συμμετεχόντων 
φορέων στις κοινές προσκλήσεις και 
δράσεις. Το μέσο ERA-NET μπορεί να 
περιλαμβάνει τον στόχο εναρμόνισης των 
κανόνων και των όρων υλοποίησης των 
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δράσεων. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία 
πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 185 της 
ΣΛΕΕ.

κοινών προσκλήσεων και δράσεων.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 
προετοιμασία πρωτοβουλίας βάσει του 
άρθρου 185 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 677
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις 
των συμμετεχόντων φορέων στις κοινές 
προσκλήσεις και δράσεις. Το μέσο ERA-
NET μπορεί να περιλαμβάνει τον στόχο 
εναρμόνισης των κανόνων και των όρων 
υλοποίησης των κοινών προσκλήσεων και 
δράσεων. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία 
πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 185 της 
ΣΛΕΕ.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
προηγούμενες ενδεικτικές οικονομικές 
υποχρεώσεις σε χρήματα ή σε είδος των 
συμμετεχόντων φορέων στις κοινές 
προσκλήσεις και δράσεις. Το μέσο ERA-
NET μπορεί να περιλαμβάνει τον στόχο 
εναρμόνισης των κανόνων και των όρων 
υλοποίησης των κοινών προσκλήσεων και 
δράσεων. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία 
πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 185 της 
ΣΛΕΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα επαρκών κεφαλαίων, οι συμμετέχουσες οντότητες 
εξακολουθούν να μπορούν να προσφέρουν σημαντικά παρέχοντας υπηρεσίες, εγκαταστάσεις ή 
εργατικό δυναμικό.

Τροπολογία 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις 
των συμμετεχόντων φορέων στις κοινές 
προσκλήσεις και δράσεις. Το μέσο ERA-
NET μπορεί να περιλαμβάνει τον στόχο 
εναρμόνισης των κανόνων και των όρων 
υλοποίησης των κοινών προσκλήσεων και 
δράσεων. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία 
πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 185 της 
ΣΛΕΕ.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
εξαρτάται από προηγούμενες ενδεικτικές
οικονομικές υποχρεώσεις σε χρήματα ή σε 
είδος των συμμετεχόντων φορέων στις 
κοινές προσκλήσεις και δράσεις. Το μέσο
ERA-NET μπορεί να περιλαμβάνει τον 
στόχο εναρμόνισης των κανόνων και των 
όρων υλοποίησης των κοινών 
προσκλήσεων και δράσεων. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία 
πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 185 της 
ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει την πιθανότητα αποδοχής 
οικονομικών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων φορέων σε χρήματα ή σε είδος.

Τροπολογία 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), τέτοιες 
πρωτοβουλίες πρέπει να προτείνονται μόνο 
σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για 
μια ειδική δομή υλοποίησης και όταν 
υπάρχει υψηλό επίπεδο δέσμευσης των 
συμμετεχουσών χωρών για ενοποίηση σε 
επιστημονικό, διαχειριστικό και 
χρηματοδοτικό επίπεδο. Επιπλέον, οι 
προτάσεις για τις πρωτοβουλίες που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) εξετάζονται 
με βάση όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), τέτοιες 
πρωτοβουλίες πρέπει να προτείνονται μόνο 
σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για 
μια ειδική δομή υλοποίησης και όταν 
υπάρχει υψηλό επίπεδο δέσμευσης των 
συμμετεχουσών χωρών και/ή περιφερειών
για ενοποίηση σε επιστημονικό, 
διαχειριστικό και χρηματοδοτικό επίπεδο.
Επιπλέον, οι προτάσεις για τις 
πρωτοβουλίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) εξετάζονται με βάση όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or. en
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Τροπολογία 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 
συμμετεχουσών χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων 
δεσμεύσεων για συγκέντρωση εθνικών 
ή/και περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό 
τη διακρατική έρευνα και καινοτομία·

β) τις σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 
συμμετεχουσών χωρών και/ή περιφερειών,
σε χρήμα ή σε είδος,
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων 
δεσμεύσεων για συγκέντρωση εθνικών 
ή/και περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό 
τη διακρατική έρευνα και καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 681
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 
συμμετεχουσών χωρών,
συμπεριλαμβανομένων των 
προηγούμενων δεσμεύσεων για 
συγκέντρωση εθνικών ή/και 
περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό τη 
διακρατική έρευνα και καινοτομία·

β) τις σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 
συμμετεχουσών χωρών και το θετικό 
ιστορικό αποτελεσμάτων, καθώς και τις 
προηγούμενες δεσμεύσεις για 
συγκέντρωση εθνικών ή/και 
περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό τη 
διακρατική έρευνα και καινοτομία·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συνέχεια της έρευνας δεν πρέπει να εξαρτάται από το επίπεδο της χρηματοδότησης μέχρι 
εκείνη τη στιγμή, αλλά από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει.
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Τροπολογία 682
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 
συμμετεχουσών χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων 
δεσμεύσεων για συγκέντρωση εθνικών 
ή/και περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό 
τη διακρατική έρευνα και καινοτομία·

β) τις σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 
συμμετεχουσών χωρών, σε χρήμα ή σε 
είδος, συμπεριλαμβανομένων των 
προηγούμενων δεσμεύσεων για 
συγκέντρωση εθνικών ή/και 
περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό τη 
διακρατική έρευνα και καινοτομία·

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 20, παράγραφος 2, εδάφιο 2.

Τροπολογία 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 
συμμετεχουσών χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων 
δεσμεύσεων για συγκέντρωση εθνικών 
ή/και περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό 
τη διακρατική έρευνα και καινοτομία·

β) τις ενδεικτικές οικονομικές δεσμεύσεις 
των συμμετεχουσών χωρών, σε χρήματα ή 
σε είδος, συμπεριλαμβανομένων των 
προηγούμενων δεσμεύσεων για την 
ευθυγράμμιση εθνικών ή/και 
περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό τη 
διακρατική έρευνα και καινοτομία και, 
όπου απαιτείται, για τη συνένωση των 
πόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει την πιθανότητα αποδοχής 
οικονομικών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων φορέων σε χρήματα ή σε είδος.
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Τροπολογία 684
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης·

γ) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο κράτους μέλους·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να υπολογιστεί ως το σύνολο της 
προστιθέμενης αξίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 685
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 686
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21  – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 
της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 
και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 
εξωτερικής και της αναπτυξιακής 
πολιτικής, καθώς και, όπου απαιτείται, 
συμβολή στην εκπλήρωση διεθνών 
δεσμεύσεων, όπως είναι η επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.

Or. en

Τροπολογία 687
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21  – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στήριξη της δημιουργίας κέντρων 
αριστείας που να είναι ανταγωνιστικά σε 
παγκόσμιο επίπεδο, καθιστώντας την 
Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο κόμβο για 
κορυφαία στον κόσμο και πρωτοποριακή 
έρευνα και καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 
κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος.
Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν 
ειδικότερα ενέργειες για την αύξηση των 
ικανοτήτων έρευνας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες και δράσεις συνεργασίας που 
επικεντρώνονται στις ειδικές ανάγκες 
των χωρών αυτών σε τομείς όπως της 
υγείας – περιλαμβανομένης και της 
έρευνας σε παραμελημένες ασθένειες –
καθώς και της γεωργίας, της αλιείας και 
του περιβάλλοντος και εκτελούνται με 
τους όρους χρηματοδότησης που 
προσαρμόζονται στις δυνατότητές τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η μόνη πιθανή βάση για δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας είναι η αρχή του κοινού 
συμφέροντος και του αμοιβαίου οφέλους. Η συμπερίληψη ορισμένων κριτηρίων που εισάγουν 
περιορισμούς στο επίπεδο καθολικότητας του προγράμματος πλαισίου δεν μπορεί παρά να 
αποβεί αντιπαραγωγική. Ο προτεινόμενος ορισμός των στοχευμένων δράσεων είναι κατά 
συνέπεια ο ίδιος με αυτόν του Παραρτήματος Ι στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Είναι συνεπής με 
την επιλογή των τομέων στους οποίους η ΕΕ έχει αποφασίσει να κατευθύνει αναπτυξιακή 
βοήθεια.

Τροπολογία 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 
κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 

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

Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν 
ειδικότερα ενέργειες για την αύξηση των 
ικανοτήτων έρευνας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες και δράσεις συνεργασίας που 
επικεντρώνονται στις ειδικές ανάγκες 
των χωρών αυτών σε τομείς όπως της 
υγείας – περιλαμβανομένης και της 
έρευνας σε παραμελημένες ασθένειες –
καθώς και της γεωργίας, της αλιείας και 
του περιβάλλοντος και εκτελούνται με 
τους όρους χρηματοδότησης που 
προσαρμόζονται στις δυνατότητές τους.

Or. fr

Τροπολογία 690
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 
κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 
ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο. Αυτές οι δράσεις 
περιλαμβάνουν ειδικότερα ενέργειες για 
την αύξηση των ικανοτήτων έρευνας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες και δράσεις 
συνεργασίας που επικεντρώνονται στις 
ειδικές ανάγκες των χωρών αυτών σε 
τομείς όπως της υγείας –
περιλαμβανομένης και της έρευνας σε 
παραμελημένες ασθένειες – καθώς και 
της γεωργίας, της αλιείας και του 
περιβάλλοντος και εκτελούνται με τους 
όρους χρηματοδότησης που 
προσαρμόζονται στις δυνατότητές τους.
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Or. fr

Τροπολογία 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 
κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 
ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο. Στο πλαίσιο 
αυτών των δράσεων συνεργασίας πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές ικανότητες των πλέον 
απομακρυσμένων περιφερειών καθώς και 
των υπερπόντιων χωρών και 
υπερπόντιων εδαφών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη έχουν αναπτύξει τις 
επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητές τους με σκοπό να καταστούν κέντρα αριστείας στις 
αντίστοιχες περιοχές τους. Η ΕΕ μπορεί συνεπώς να τις αξιοποιήσει ως βάσεις για δράσεις 
συνεργασίας.

Τροπολογία 692
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών, ιδιαίτερα με τους 
στρατηγικούς εταίρους της Ένωσης, θα 
υλοποιηθούν με βάση το κοινό συμφέρον 
και το αμοιβαίο όφελος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιστημονικές και τεχνολογικές 
ικανότητές τους και τις ευκαιρίες της 
αγοράς, καθώς και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο.

Or. en

Τροπολογία 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στις προτεραιότητες συνεργασίας 
λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 
πολιτικής της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση

Η μόνη πιθανή βάση για δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας είναι η αρχή του κοινού 
συμφέροντος και του αμοιβαίου οφέλους. Η συμπερίληψη ορισμένων κριτηρίων που εισάγουν 
περιορισμούς στο επίπεδο καθολικότητας του προγράμματος πλαισίου δεν μπορεί παρά να 
αποβεί αντιπαραγωγική. Ο προτεινόμενος ορισμός των στοχευμένων δράσεων είναι κατά 
συνέπεια ο ίδιος με αυτόν του Παραρτήματος Ι στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Είναι συνεπής με 
την επιλογή των τομέων στους οποίους η ΕΕ έχει αποφασίσει να κατευθύνει αναπτυξιακή 
βοήθεια.
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Τροπολογία 694
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στις προτεραιότητες συνεργασίας 
λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 
πολιτικής της Ένωσης και το παγκόσμιο 
περιβάλλον.

Or. fr

Τροπολογία 695
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στις προτεραιότητες συνεργασίας 
λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 
πολιτικής της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 696
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 697
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η συνεργασία με τρίτες χώρες στον 
τομέα της έρευνας με ενδεχόμενη διπλή 
χρήση 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 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι εγκάρσιες 
δραστηριότητες για την προώθηση της 
στρατηγικής ανάπτυξης της διεθνούς 
συνεργασίας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

3. Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι εγκάρσιες 
δραστηριότητες για την προώθηση της 
στρατηγικής ανάπτυξης της διεθνούς 
συνεργασίας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
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του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» δυνάμει του ειδικού στόχου
«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς» όπως αναφέρεται 
στο σημείο 6.3.2 στοιχείο δ) του μέρους III 
του παραρτήματος I.

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας
2020» δυνάμει του ειδικού στόχου «Η 
Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο -
καινοτόμες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
με δυνατότητες απόκρισης στις 
προκλήσεις» όπως αναφέρεται στο σημείο
6.3.2 στοιχείο δ) του μέρους III του 
παραρτήματος I.

Or. en

Τροπολογία 699
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η συνεργασία με οντότητες 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες που 
εμπλέκονται σε στρατιωτικές ή εδαφικές 
συγκρούσεις, ή όταν υπάρχουν βάσιμες 
υποψίες για παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, θα 
περιορίζεται και θα ακολουθούνται εδικοί 
κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) XX/XX [κανόνες συμμετοχής].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή συνδέεται με μια σειρά τροπολογιών για τους κανόνες συμμετοχής του
«Ορίζοντας 2020». Η τροπολογία αυτή θέτει ειδικούς κανόνες για τις χώρες που εμπίπτουν στα 
κριτήρια που περιγράφονται ανωτέρω και απαιτεί υποβολή ενδελεχών εκθέσεων, για να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός «τείχους προστασίας» μεταξύ της χρηματοδότησης της έρευνας 
από την ΕΕ και των στρατιωτικών ή εδαφικών συγκρούσεων ή των παραβιάσεων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους 
συμμετέχοντες, οι εθνικές λογιστικές 
πρακτικές των δικαιούχων γίνονται 
δεκτές από την Επιτροπή. 

Or. en

Τροπολογία 701
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι συνολικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για τη διεθνή 
συνεργασία αποτελεί τουλάχιστον το 4% 
του συνολικού προϋπολογισμού του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Οι δικαιούχοι που έχουν ολοκληρώσει 
σε ικανοποιητικό βαθμό τους λογιστικούς 
ελέγχους τους στη διάρκεια τριών 
συναπτών ετών υπόκεινται σε 
ελαφρύτερη διαδικασία λογιστικού 
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ελέγχου, προκειμένου να ενθαρρυνθεί μια 
βελτιωμένη προσέγγιση με βάση την 
εμπιστοσύνη.

Or. en

Τροπολογία 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενημέρωση, επικοινωνία και διάδοση Ενημέρωση, επικοινωνία, αξιοποίηση και 
διάδοση

Or. en

Τροπολογία 704
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιήσει 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας 
σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων επικοινωνίας σχετικά με τα 
στηριζόμενα έργα και αποτελέσματα. Όλες 
αυτές οι δράσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων επικοινωνίας, καθίστανται 
διαθέσιμες και προσπελάσιμες για τα 
άτομα με αναπηρία σε ισότιμη βάση με 
τους άλλους. Ο προϋπολογισμός που 
διατίθεται στην επικοινωνία βάσει του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στην κάλυψη 
της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο βαθμό 
που σχετίζονται με το γενικό στόχο του 
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παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα ενισχύσει τη θέση των ατόμων με αναπηρία, εξασφαλίζοντας ότι 
έχουν τις δυνατότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στην ενημέρωση, την επικοινωνία και 
τη διάδοση στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 706
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 707
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 
και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 
που στηρίζονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Όλες οι 
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που σχετίζονται με το
«Ορίζοντας 2020», 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
επικοινωνίας σχετικά με τα στηριζόμενα 
έργα και τα αποτελέσματα της έρευνας 
και των αξιολογήσεων, δημοσιοποιούνται 
και γίνονται προσπελάσιμα σε ψηφιακή 
μορφή.

Or. en
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Τροπολογία 708
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 
και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 
που στηρίζονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», με ιδιαίτερη 
έμφαση στην παροχή των πληροφοριών 
αυτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται η πρόσβαση για όλους και 
κυρίως για τα άτομα με αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 709
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που σχετίζονται με το 
«Ορίζοντας 2020», 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
επικοινωνίας σχετικά με τα στηριζόμενα 
έργα και αποτελέσματα, καθίστανται 
διαθέσιμες και προσπελάσιμες για τα 
άτομα με αναπηρία σε ισότιμη βάση με 
τους άλλους.

Or. en
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Τροπολογία 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι πληροφορίες και οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας που 
αφορούν το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020», στις οποίες περιλαμβάνονται και 
τα μέτρα κοινοποίησης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 
καθώς και πληροφορίες για τα 
υποστηριζόμενα σχέδια, πρέπει να 
διατίθενται και σε μορφότυπα προσιτά σε 
άτομα με αναπηρία.

Or. fr

Τροπολογία 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβληθούν επίσης και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη οι πρωτοβουλίες 
που αυξάνουν το γόητρο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 713
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22  – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 
υποεκπροσωπούνται, 
συμπεριλαμβανομένων ερευνητών και 
συμμετεχόντων με αναπηρίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στα άτομα με αναπηρίες και τις ανάγκες τους σε σχέση με την 
προσβασιμότητα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενημέρωση, την επικοινωνία και τη 
διάδοση στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν ικανότητες, 
δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις που τα εκπροσωπούν 
υποεκπροσωπούνται στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στον διάλογο και 
τη διαβούλευση με το κοινό.

Τροπολογία 714
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22  – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 715
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

β) στοχοθετημένη συνδρομή σε έργα και 
κοινοπραξίες προκειμένου να τους 
παρασχεθεί πρόσβαση στις αναγκαίες 
δεξιότητες με σκοπό τη βελτιστοποίηση 
της κοινοποίησης και της διάδοσης 
αποτελεσμάτων·

β) στοχοθετημένη συνδρομή σε έργα και 
κοινοπραξίες προκειμένου να τους 
παρασχεθεί κατάλληλη πρόσβαση στις 
αναγκαίες δεξιότητες με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση της κοινοποίησης και της 
διάδοσης αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 716
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα·

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα, καθώς και να διασφαλιστεί η 
υποχρεωτική κοινοποίηση και διάδοσή 
τους στην επιστημονική κοινότητα, τη 
βιομηχανία και στο ευρύ κοινό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στα άτομα με αναπηρίες και τις ανάγκες τους σε σχέση με την 
προσβασιμότητα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενημέρωση, την επικοινωνία και τη 
διάδοση στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν ικανότητες, 
δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις που τα εκπροσωπούν 
υποεκπροσωπούνται στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στον διάλογο και 
τη διαβούλευση με το κοινό.
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Τροπολογία 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα·

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα, π.χ. μέσω της στήριξης της 
δημιουργίας ειδικών γραφείων 
εκκαθάρισης ή ινστιτούτων για τη 
συλλογή των αποτελεσμάτων της 
έρευνας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα γραφεία εκκαθάρισης θα μπορούν να συγκεντρώνουν όλα τα ευρήματα για συγκεκριμένους 
τομείς, ούτως ώστε να συμβάλλουν στο να αποφεύγονται οι περιττές επαναλήψεις ερευνητικών 
προσπαθειών, οι οποίες κοστίζουν, και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική διάδοση των 
αποτελεσμάτων. Παράλληλα, τα γραφεία εκκαθάρισης μπορούν να συμμετέχουν στην ανταλλαγή 
των ερευνητικών ινστιτούτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία 718
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
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ευρήματα· ευρήματα, καθώς και να διασφαλιστεί η 
κοινοποίηση και διάδοσή τους στην 
επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ 
κοινό, όπου είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 719
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα·

γ) οι αναλυτικές δράσεις των 
εμπειρογνωμόνων που συγκεντρώνουν και 
αξιολογούν τα αποτελέσματα μιας σειράς
διαφορετικών έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων με τα 
αποτελέσματα και να συντάσσονται
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων είναι σημαντικός, όχι για την απλή σύνοψη, αλλά για τη σύνοψη 
που βασίζεται σε αναλυτική αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα εκπονηθέντα 
έργα.

Τροπολογία 720
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
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αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα·

αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη και προσπελάσιμες 
ψηφιακές βάσεις δεδομένων και εκθέσεις 
που συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα·

Or. en

Τροπολογία 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 
πρωτοβουλίες που θίγουν ευαίσθητα 
δεοντολογικά ζητήματα, όπως είναι η 
έρευνα για τα ανθρώπινα εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει ειδικά 
μέτρα για τη στήριξη διαλόγου και 
συζήτησης ευρείας κλίμακας που 
περιλαμβάνει όλες τις πτυχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών σε αυτή την επιστημονική και δεοντολογική συζήτηση. Στις δημόσιες συζητήσεις 
σχετικά με την έρευνα για τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα πολύ συχνά οι θρησκευτικές 
αρχές και οι ομολογιακές οργανώσεις αντιπαρατίθενται στους επιστήμονες. Υπάρχει μια 
αξιοσέβαστη παράδοση θρησκευτικής δεοντολογίας, αλλά επίσης υπάρχει μια εξίσου 
αξιοσέβαστη παράδοση βάσει των μη θρησκευτικών ανθρώπινων αξιών, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε αυτού του είδους τη συζήτηση.

Τροπολογία 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
οργανώσεών της στη διαδικασία της 
έρευνας και καινοτομίας, π.χ. στο 
σχεδιασμό της θεματολογίας της έρευνας 
ή στην απο κοινού δημιουργία γνώσης.

Or. en

Τροπολογία 723
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
κατανόησης των ζητημάτων επιστήμης, 
τεχνολογίας και καινοτομίας από την 
ευρωπαϊκή κοινωνία και για την 
ενθάρρυνση ανοικτών συζητήσεων που 
να βασίζονται στην επιστήμη, σχετικά με 
σημαντικά κοινωνικα ζητήματα του 
ευρωπαϊκού δημόσιου βίου·

Or. en

Τροπολογία 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην 
αξιολόγηση και την δημοσιοποίηση της 
εφαρμογής των διατάξεων που ορίζονται 
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στο άρθρο 15 για την ισότητα των φύλων 
και στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 725
Marisa Matias

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν 
και προάγουν τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
οργανώσεών της στη διαδικασία της 
έρευνας και καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 726
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σύστημα ελέγχου που έχει θεσπιστεί 
για την υλοποίηση του παρόντος 
κανονισμού θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να
παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την 
επίτευξη κατάλληλης διαχείρισης των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των πράξεων, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
υποκείμενων συναλλαγών, λαμβάνοντας 
υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα των 
προγραμμάτων, καθώς και τη φύση των 
σχετικών πληρωμών.

1. Το σύστημα ελέγχου που έχει θεσπιστεί 
για την υλοποίηση του παρόντος 
κανονισμού θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την 
επίτευξη επαρκούς μείωσης και
κατάλληλης διαχείρισης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα 
και την αποδοτικότητα των πράξεων, 
καθώς και τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των υποκείμενων 
συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη τον 
πολυετή χαρακτήρα των προγραμμάτων, 
καθώς και τη φύση των σχετικών 
πληρωμών.
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Or. en

Τροπολογία 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Καθιερώνεται θέση ειδικού 
διαμεσολαβητή του οποίου η 
αρμοδιότητα είναι να εγγυάται την ενιαία 
ερμηνεία των διατάξεων. Σε περίπτωση 
διαφοράς ως προς την ερμηνεία των 
διατάξεων ή των διαδικασιών, η οποία 
αφορά, για παράδειγμα, ανεξάρτητο 
επανέλεγχο που μπορεί να διεξαγάγει 
οιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, η 
Επιτροπή δύναται να επιλύσει τη διαφορά 
μέσω συμβιβαστικής πρότασης 
βασιζόμενης στη γνώμη του ειδικού 
διαμεσολαβητή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά την εκτέλεση του 6ου και του 7ου Προγράμματος Πλαισίου παρατηρήθηκαν αρκετές 
περιπτώσεις διαφορών μεταξύ αποδεκτών και αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες αφορούσαν την 
ερμηνεία των διατάξεων, και κατέστη σαφές από τη διεργασία και τα αποτελέσματα των 
ελέγχων που διεξήγαγε η Επιτροπή ότι θα ήταν σκόπιμο να καθιερωθεί μία διαδικασία 
διαμεσολάβησης και επίλυσης των διαφορών με σκοπό την αποφυγή ενδίκων προσφυγών. Για 
τον ίδιο λόγο πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή συναλλακτικής διαδικασίας με σκοπό την 
ταχεία επίλυση των διαφορών.

Τροπολογία 728
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι 
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λογιστικοί έλεγχοι από την Επιτροπή 
μπορούν να πραγματοποιούνται έως και
τέσσερα έτη μετά την τελική πληρωμή.

λογιστικοί έλεγχοι από την Επιτροπή 
μπορούν να πραγματοποιούνται έως και
δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Or. en

Τροπολογία 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η 
βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος 
καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα, 
καθώς και αξιολόγηση της χρήσης των 
υπερσύγχρονων λύσεων που παρέχουν οι 
Κύριες Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής 
και Τεχνολογίες των Πληροφοριών και 
των Επικοινωνιών για την αντιμετώπιση 
των Κοινωνιακών προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου

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

«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η 
βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος 
καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα, η 
συμμετοχή των ΜΜΕ, η συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα, η ισότιμη μεταχείριση 
των φύλων και η ενεργειακή απόδοση. Η 
παρακολούθηση περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες για το βαθμό 
χρηματοδότησης για συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων.

Or. en

Τροπολογία 731
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 732
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 735
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 736
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η 

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

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

Or. en

Τροπολογία 740
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και 
διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 
παρακολούθησης.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και 
διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 
παρακολούθησης, μέσω μιας σειράς 
κοινών κύριων δεικτών, όπου απαιτείται, 
οι οποίοι είναι συγκρίσιμοι μεταξύ των 
διάφορων μέσων.

Or. en

Τροπολογία 741
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Ενδιάμεση επανεξέταση

Or. en

Τροπολογία 742
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται 
εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 
στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1. Η επανεξέταση και οι αξιολογήσεις 
πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να 
τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 743
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Article 26 – paragraph 1 – point a – introductory part

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη 
συνδρομή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, 
επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η δεύτερη 
κατανομή κονδυλίων από άλλες γραμμές 
του προϋπολογισμού του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» στο 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο
6 παράγραφος 3, θα πραγματοποιηθεί μόνο
μετά την εν λόγω επανεξέταση, με τη 
συγκατάθεση όσων εμπλέκονται στην 
κατανομή άλλων γραμμών του 
προϋπολογισμού και, κατόπιν 
διαβούλευσης με όλα τα μέρη και 
έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει 
συμφωνία ότι οι στόχοι αυτών των 
τμημάτων του «Ορίζοντας 2020» 
μπορούν να επιτευχθούν στο βέλτιστο 
βαθμό μέσω αυξημένων δράσεων του 
ΕΙΚΤ. Κατά την επανεξέταση αξιολογείται 
η πρόοδος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας με βάση όλα 
τα ακόλουθα:

Or. en
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Τροπολογία 744
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο  α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη 
συνδρομή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, 
επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Κατά την 
επανεξέταση αξιολογείται η πρόοδος του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας με βάση όλα τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) το επίπεδο ανάλωσης των πρώτων 
κονδυλίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, με διαφοροποίηση μεταξύ 
του χρηματικού ποσού που 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του 
πρώτου κύματος των ΚΓΚ και των 
αποτελεσμάτων του χρηματικού ποσού 
προλειτουργικού προορισμού για το 
δεύτερο στάδιο, και την ικανότητα του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας να προσελκύσει ποσά 
από τους εταίρους των Κοινοτήτων 

διαγράφεται
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Γνώσης και Καινοτομίας και από τον 
ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό XX/2012 [αναθεωρημένος 
κανονισμός ΕΙΚΤ]·

Or. en

Τροπολογία 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iii) τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και των Κοινοτήτων Γνώσης και 
Καινοτομίας στην προτεραιότητα
«Κοινωνιακές προκλήσεις», στους 
στόχους σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» και «Καινοτομία των 
φύλων» του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) τη δυνατότητα των ΚΓΚ να 
ενσωματώσουν σχετικούς νέους εταίρους 
εφόσον μπορούν να προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία.

Or. en
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Τροπολογία 748
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ανοικτή ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε σχετικά σεμινάρια και συνέδρια θα 
δώσει σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την επίτευξη των 
στόχων και να προτείνουν πιθανές διορθώσεις, ή ακόμα και την απόρριψη έργου.

Τροπολογία 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

περαιτέρω απλούστευσης, και την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 
συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για 
τις ΜΜΕ και για την προώθηση της
διάστασης του φύλου και της ισότητας 
των δύο φύλων στο περιεχόμενο της 
έρευνας. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται 
επιπλέον υπόψη η συμβολή των μέτρων 
στις προτεραιότητες της Ένωσης για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, και τα αποτελέσματά στους 
στον μακροχρόνιο αντίκτυπο των 
προηγούμενων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 750
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

και την συνεχιζόμενη σημασία του 
συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 
και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 
περαιτέρω απλούστευσης, και την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 
συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες και 
τα κράτη μέλη, για τις ΜΜΕ και για την 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.
Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται 
επιπλέον υπόψη η συμβολή των μέτρων 
στις προτεραιότητες της Ένωσης για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, και τα αποτελέσματά στους 
στον μακροχρόνιο αντίκτυπο των 
προηγούμενων μέτρων.

Or. ro

Τροπολογία 751
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την συνεχιζόμενη σημασία του 
συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 
και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 
περαιτέρω απλούστευσης, και την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 
σχετικά με τη διάδοση και την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και με 
την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες σε όλες 
τις περιφέρειες, ιδίως όσων 
υποεκπροσωπούνται στα ερευνητικά 
προγράμματα, για τις ΜΜΕ και για την 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων
Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται 
επιπλέον υπόψη η συμβολή των μέτρων 
στις προτεραιότητες της Ένωσης για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, και τα αποτελέσματά στους 
στον μακροχρόνιο αντίκτυπο των
προηγούμενων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 752
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 
υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 
του 2015 και την επανεξέταση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας, με τη συνδρομή εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 

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

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 
και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 
σχετικά με την επίτευξη (σε επίπεδο 
αποτελεσμάτων και προόδου στην 
επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την συνεχιζόμενη σημασία του 
συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 
και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 
περαιτέρω απλούστευσης, και την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 
συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για 
τις ΜΜΕ και για την προώθηση της 
ισότητας των δύο φύλων. Κατά την 
αξιολόγηση λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η 
συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες 
της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 
αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων. Η 
αξιολόγηση διεξάγεται από κοινού με τα 
κράτη μέλη προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα 
και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των 
πολιτικών έρευνας και καινοτομίας που 
υλοποιούνται στα κράτη μέλη από τις 
τοπικές αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 753
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 
υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 

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

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

Or. en

Τροπολογία 754
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το αργότερο μέχρι το 2016, και στη 
συνέχεια ανά δύο έτη, η Επιτροπή 
διενεργεί επισκόπηση σχετικά με την 
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αμοιβαία πρόσβαση των οργανώσεων της 
ΕΕ και τρίτων χωρών στα ερευνητικά 
προγράμματα. Η επισκόπηση πρέπει να 
διενεργείται ανά χώρα και πρέπει να 
περιλαμβάνει σύγκριση μεταξύ της 
χρηματοδότησης που λαμβάνουν 
οργανώσεις των τρίτων χωρών από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
και της χρηματοδότησης που λαμβάνουν 
οργανώσεις της ΕΕ από ερευνητικά 
προγράμματα των τρίτων χωρών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και πρέπει να παρακολουθείται η 
κατανομή της χρηματοδότησης του «Ορίζοντας 2020» σε οργανώσεις τρίτων χωρών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική αμοιβαιότητα για την πρόσβαση οργανώσεων τρίτων 
χωρών στο «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Παρόμοια διαδικασία αξιολόγησης 
εφαρμόζεται και για τις Κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

Or. en

Τροπολογία 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 757
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 ανατίθενται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
αρχής γενομένης στις [XX].. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο 6 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
5 ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για χρονικά διαστήματα ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την 
ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 26β.
2. Μόλις εκδώσει πράξη 
κατ'εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' 
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εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή υπόκεινται στις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στα 
άρθρα 26β και 26γ.

Or. en

Τροπολογία 758
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η ανάθεση των εξουσιών κατά το 
άρθρο 6 μπορεί να ανακληθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 
εάν πρόκειται να ανακαλέσει την ανάθεση 
εξουσιών ενημερώνει το άλλο θεσμικό 
όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου 
χρόνου πριν από τη λήψη της τελικής 
απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης 
καθώς και τους λόγους ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν θίγει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 759
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26γ
Αντιρρήσεις σχετικά με πράξεις κατ’ 

εξουσιοδότηση
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει 
αντιρρήσεις σχετικά με την πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση εντός περιόδου δύο μηνών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης.
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.
2. Αν, έως την εκπνοή της περιόδου 
αυτής, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις για 
την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ούτε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ημερομηνία που 
προβλέπεται στις διατάξεις της.
Η πράξη κατ’ εξουσιοδότηση μπορεί να 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλουν αντίρρηση.
3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που 
εκφράζει αντιρρήσεις δηλώνει τους 
λόγους για τις αντιρρήσεις του σχετικά με 
την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en
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