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Τροπολογία 760
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και 
την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας και μιας κοινωνίας
βασιζόμενης στη γνώση και την 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 761
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και 
την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας
παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας 
βασιζόμενης στη γνώση και την 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.



PE492.761v01-00 4/184 AM\907534EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 762
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και 
την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας και μιας κοινωνίας
βασιζόμενης στη γνώση και την 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 763
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και 
την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας
κοινωνίας βασιζόμενης στη γνώση και την 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.
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Τροπολογία 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιστήμη για και μαζί με την κοινωνία 
παρέχει σε όλους τους κοινωνικούς 
φορείς τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης 
στο πλαίσιο του κύκλου καινοτομίας και 
ως εκ τούτου αυξάνει την ποιότητα, τη 
συνάφεια, την αποδοχή και τη 
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της 
καινοτομίας ενσωματώνοντας τα 
ενδιαφέροντα και τις αξίες της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 765
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ο στόχος Ε&Α της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» (3% του ΑΕΠ)·

– ο στόχος δημόσιας χρηματοδότησης 
της Ε&Α (1% του ΑΕΠ), σκοπός της 
οποίας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών 
κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να υλοποιηθεί 
ο στόχος Ε&Α όχι πια κάτω από το 3 % 
του ΑΕΠ·

Or. en
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Τροπολογία 766
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να οικοδομηθούν στην Ευρώπη 
ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο 
κέντρα αριστείας, είναι άκρως σημαντική 
η διεθνής συνεργασία με τρίτες χώρες και 
με διεθνείς, περιφερειακούς και 
παγκόσμιους οργανισμούς. Η διεθνής 
συνεργασία είναι θεμελιώδης για την 
έρευνα αιχμής και τη βασική έρευνα 
προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη 
που προκύπτουν από αναδυόμενες 
ευκαιρίες στις επιστήμες και την 
τεχνολογία. Η προώθηση ερευνητών και 
η κινητικότητα του προσωπικού που 
ασχολείται με την καινοτομία σε διεθνές 
επίπεδο είναι, επίσης, σημαντική για την 
ενίσχυση αυτής της παγκόσμιας 
συνεργασίας. Ως εκ τούτου, η διεθνής 
συνεργασία θα προωθηθεί σε καθεμία 
από τις τρεις προτεραιότητες του 
«Ορίζοντα 2020». Επιπλέον, σχετικές 
οριζόντιες δραστηριότητες θα 
υποστηριχθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεκτική και 
αποτελεσματική ανάπτυξη διεθνούς 
συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Or. en

Τροπολογία 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Ορίζοντας 2020 θα αναπτύξει 
συγκεκριμένους μηχανισμούς κατάρτισης 
για τον τρόπο συμμετοχή στο πρόγραμμα 
πλαίσιο Ορίζοντας 2020,αξιοποιώντας 
πλήρως τα υφιστάμενα δίκτυα, όπως τα 
εθνικά σημεία επαφής, που 
χρηματοδοτούνται μέσω συνεργειών με 
άλλα ταμεία, και συγκεκριμένα τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. en

Τροπολογία 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) θα συμβάλλει στο 
γενικό στόχο και τις προτεραιότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», με ειδικό στόχο την ενσωμάτωση 
του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 
η έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση.
Οι δείκτες για την εκτίμηση των επιδόσεων 
του ΕΙΚΤ είναι:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) θα συμβάλλει στο 
γενικό στόχο και τις προτεραιότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», έχοντας ως συγκεκριμένο στόχο 
την ενσωμάτωση του τριγώνου της γνώσης 
που συγκροτούν η έρευνα, η καινοτομία 
και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δείκτες 
για την εκτίμηση των επιδόσεων του ΕΙΚΤ 
είναι:

Or. en

Τροπολογία 769
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η συνεργασία στο εσωτερικό του 
τριγώνου της γνώσης που οδηγεί στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
διαδικασιών.

η συνεργασία στο εσωτερικό του τριγώνου 
της γνώσης που οδηγεί στην ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών.

Or. ro

Τροπολογία 770
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 5 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά 
προγράμματα που στηρίζουν την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών και 
καινοτόμων δεξιοτήτων και οδηγούν στη 
δημιουργία καινοτόμων νεοσύστατων 
επιχειρήσεων και εταιρειών 
τεχνοβλαστών·

Or. en

Τροπολογία 771
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διευκολυνθεί η γεφύρωση του 
χάσματος έρευνας και καινοτομίας 
μεταξύ περιοχών, περιφερειών και 
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κρατών μελών ανά την Ευρώπη, θα 
αναπτυχθούν οι στενές συνέργειες και η 
συμπληρωματικότητα με τα διαρθρωτικά 
ταμεία, τόσο στα αρχικά στάδια 
(δημιουργία ικανοτήτων στα κράτη μέλη 
για την καλύτερη προετοιμασία της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020») όσο και στα τελικά 
στάδια (αξιοποίηση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 76, βασισμένη στην έκθση της Teresa Riera Madurell.

Τροπολογία 772
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διευκολυνθεί η γεφύρωση του 
χάσματος έρευνας και καινοτομίας στην 
Ευρώπη, πρέπει να αναπτυχθούν οι 
στενές συνέργειες και η 
συμπληρωματικότητα με τα διαρθρωτικά 
ταμεία, τόσο στα αρχικά στάδια 
(δημιουργία ικανοτήτων στα κράτη μέλη 
για την καλύτερη προετοιμασία της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020») όσο και στα τελικά 
στάδια (αξιοποίηση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
καθώς και αξιολόγηση, εντοπισμός των  
δυνατοτήτων και χορήγηση της 
«σφραγίδας αριστείας» στα καλύτερα 
κέντρα). Όπου είναι εφικτό, θα 
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προωθείται η διαλειτουργικότητα μεταξύ 
των δύο μέσων . Θα ενθαρρύνεται δε η 
σωρευτική ή η συνδυασμένη 
χρηματοδότηση. Οι συνέργειες θα 
επιδιωχθούν ειδικότερα στις 
δραστηριότητες που καθορίζονται στο 
πλαίσιο του στόχου «Εξάπλωση της 
αριστείας και διεύρυνση της 
συμμετοχής», στα περιφερειακά εταιρικά 
μέσα ερευνητικών υποδομών 
πανευρωπαϊκού και περιφερειακού 
ενδιαφέροντος, καθώς και στις 
δραστηριότητες που ασκούνται μέσω του
ΕΙΚΤ και των οικείων ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 773
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν μέρος αποσκοπεί στην ενίσχυση 
και επέκταση της αριστείας της 
επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην 
εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας προκειμένου το σύστημα έρευνας 
και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί 
ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. 
Συνίσταται σε τέσσερεις ειδικούς στόχους:

Το παρόν μέρος αποσκοπεί στην ενίσχυση 
και επέκταση της αριστείας της 
επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην 
εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας προκειμένου το σύστημα έρευνας 
και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί 
ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. 
Συνίσταται σε πέντε ειδικούς στόχους:

Or. en

Τροπολογία 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο αα (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a) Δημιουργία ενός ξεκάθαρου 
προγράμματος για την μεταφορά της 
επιστήμης, της έρευνας και της 
καινοτομίας στο εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο σε όλα τα επίπεδα, καθώς 
και για την προσαρμογή των τεχνολογιών 
στη χρήση.

Or. en

Τροπολογία 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
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Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

For the sake of clarity.

Τροπολογία 779
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα
αναπτύξουν ευρωπαϊκές ερευνητικές 
υποδομές για το 2020 και πέραν αυτού, και 
θα προωθήσουν το καινοτόμο δυναμικό 
τους και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 

δ) Οι ερευνητικές υποδομές, 
αναπτύσσοντας στενούς δεσμούς με τα 
χρηματοδοτικά μέσα συνοχής της ΕΕ, θα
διαμορφώσουν ευρωπαϊκές ερευνητικές 
υποδομές για το 2020 και πέραν αυτού, και 
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συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 
πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 
συνεργασία.

θα προωθήσουν το καινοτόμο δυναμικό 
τους και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 
συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 
πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 
συνεργασία.

Or. fr

Τροπολογία 780
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα αναπτύξουν 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για το 
2020 και πέραν αυτού, και θα
προωθήσουν το καινοτόμο δυναμικό τους
και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους,
συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 
πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 
συνεργασία.

δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα αναπτύξουν
και στηρίξουν άριστες υφιστάμενες και 
νέες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και 
θα τις βοηθήσουν να λειτουργήσουν για 
τον ΕΧΕ προωθώντας το καινοτόμο 
δυναμικό τους, προσελκύοντας  διεθνούς 
επιπέδου ερευνητές, εκπαιδεύοντας το 
ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και 
συμπληρώνοντας όλα αυτά με τη σχετική 
πολιτική της Ένωσης για τη διεθνή 
συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 781
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία 
προσελκύει νέα ταλέντα στη μελέτη του 
θεμελιώδους ρόλου και του σοβαρού 
αντίκτυπου της επιστήμης και της 
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τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά το ανθρώπινο 
δυναμικό που απασχολείται στην έρευνα 
και την καινοτομία στο εσωτερικό της 
Ένωσης και αναπτύσσει μηχανισμούς 
που επιτρέπουν τη διεύρυνση και την 
εμβάθυνση της κοινωνικής εκτίμησης 
των επιστημονικών και τεχνολογικών 
επιλογών.

Or. en

Τροπολογία 782
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Η εξάπλωση της αριστείας και η 
διεύρυνση της συμμετοχής θα 
απελευθερώσει το δυναμικό της 
δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης, 
παρέχοντας στήριξη στην πολιτική για τη 
μάθηση, καθώς και σε ευκαιρίες 
δικτύωσης και κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 783
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Η δικτύωση της αριστείας θα 
συμβάλει στην αναδιάρθρωση του τομέα 
της επιστήμης και της τεχνολογίας των 
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λιγότερο αναπτυγμένων μερών της 
Ένωσης και στην ενίσχυση της γενικής 
ικανότητας της Ένωσης για έρευνα και 
καινοτομία προκειμένου να τεθούν οι 
ικανότητές τους στην υπηρεσία των 
οικονομικών και κοινωνικών αναγκών 
τους.

Or. en

Τροπολογία 784
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία 
θα λάβουν υπόψη τα οράματα πολλών 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 
κοινωνίας των πολιτών, και θα ανοίξουν 
προγράμματα RRI για τη συμμετοχή 
αυτών των ενδιαφερομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 785
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε στόχος έχει αποδειχθεί ότι έχει 
υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Όλοι 
μαζί διαμορφώνουν μια ισχυρή και 
ισόρροπη δέσμη δραστηριοτήτων οι 
οποίες, σε συνδυασμό με τις 
δραστηριότητες σε εθνικό και

Κάθε στόχος έχει αποδειχθεί ότι έχει 
υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Όλοι 
μαζί διαμορφώνουν μια ισχυρή και 
ισόρροπη δέσμη δραστηριοτήτων οι 
οποίες, σε συνδυασμό με τις 
δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό
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περιφερειακό επίπεδο, καλύπτουν το εύρος 
των αναγκών της Ευρώπης όσον αφορά 
την προηγμένη επιστήμη και τεχνολογία. Η 
συνένωσή τους σε ένα ενιαίο πρόγραμμα 
τους επιτρέπει να λειτουργούν με 
μεγαλύτερη συνοχή, με ορθολογικό, 
απλουστευμένο και πιο επικεντρωμένο 
τρόπο, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη 
συνέχεια που είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς 
τους.

και τοπικό επίπεδο, καλύπτουν το εύρος 
των αναγκών της Ευρώπης όσον αφορά 
την προηγμένη επιστήμη και τεχνολογία. Η 
συνένωσή τους σε ένα ενιαίο πρόγραμμα 
τους επιτρέπει να λειτουργούν με 
μεγαλύτερη συνοχή, με ορθολογικό, 
απλουστευμένο και πιο επικεντρωμένο 
τρόπο, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη 
συνέχεια που είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς 
τους.

Or. ro

Τροπολογία 786
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
επικεφαλίδα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος ΙΙ. Προτεραιότητα «Βιομηχανική 
υπεροχή»

Μέρος ΙΙ. Προτεραιότητα «Υπεροχή της 
βιομηχανίας και του τομέα των 
υπηρεσιών»

Or. ro

Τροπολογία 787
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν μέρος αποσκοπεί να επιταχύνει 
την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 
καινοτομιών που θα στηρίξουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και να 
βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως 

Το παρόν μέρος αποσκοπεί να επιταχύνει 
την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 
καινοτομιών που θα στηρίξουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και να 
βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως 



PE492.761v01-00 18/184 AM\907534EL.doc

EL

πρωτοπόρες εταιρείες. Συνίσταται σε τρεις 
ειδικούς στόχους:

πρωτοπόρες εταιρείες. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίδεται στην προώθηση της 
«κατανάλωσης καινοτομίας», δηλαδή 
μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας τόσο 
από τα δημόσια ερευνητικά κέντρα προς 
τις επιχειρήσεις, ειδικότερα ΜΜΕ, 
κρατικούς οργανισμούς και πολίτες με 
επιχειρηματική ικανότητα. Συνίσταται σε 
τρεις ειδικούς στόχους:

Or. en

Τροπολογία 788
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 
την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 
νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 
της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 
κατασκευή και μεταποίησης, και του 
διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 
αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 
διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 
τεχνολογιών και η πρόσβαση σε άκρως 
προηγμένη ερευνητική υποδομή στην 
Ευρώπη θα επιταχύνει την πρόοδο σε 
όλους τους σχετικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 789
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 790
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκεπτικό: Η βιομηχανική υπεροχή πρέπει να συμβάλλει στα ευρωπαϊκά πρότυπα που 
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αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ένα σύνθετο τεχνολογικό 
περιβάλλον, τα πρότυπα συνεπάγονται ισχύ στην αγορά και αποτελούν πολλαπλασιαστικό 
παράγοντα κατά τη μετάβαση από την έρευνα στην καινοτομία.

Τροπολογία 791
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διαστήματος, των μεταφορών, καθώς και 
των ευφυών πόλεων και έξυπνων δικτύων. 
Θα δοθεί έμφαση στις αλληλεπιδράσεις και 
στη σύγκλιση διαμέσου και στο εσωτερικό 
διαφορετικών τεχνολογιών.

Or. fr

Τροπολογία 793
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 

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

την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 
νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 
της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 
κατασκευή και μεταποίησης, και του 
διαστήματος. Η δέουσα εξέταση των 
αναγκών των τελικών χρηστών και η 
διάσταση του φύλου  θα ληφθούν υπόψη 
σε όλα τα ανωτέρω πεδία. Θα δοθεί 
έμφαση στις αλληλεπιδράσεις και στη 
σύγκλιση διαμέσου και στο εσωτερικό 
διαφορετικών τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 795
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 797
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 
την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 
νανοτεχνολογίας, της κβαντικής οπτικής,
των προηγμένων υλικών, της 
βιοτεχνολογίας, της προηγμένης
κατασκευής και μεταποίησης, της 
ρομποτικής και του διαστήματος. Θα 
δοθεί έμφαση στις αλληλεπιδράσεις και 
στη σύγκλιση διαμέσου και στο εσωτερικό 
διαφορετικών τεχνολογιών. Θα ληφθούν 
δεόντως υπόψη οι ανάγκες των χρηστών 
σε όλους αυτούς τους τομείς, τόσο στον 
ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Or. de



PE492.761v01-00 24/184 AM\907534EL.doc

EL

Τροπολογία 798
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο ειδικός στόχος «πρόσβαση σε 
κεφάλαια κινδύνου» αποσκοπεί να 
υπερκεραστούν οι ελλείψεις όσον αφορά 
τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω 
πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων 
για καινοτόμες εταιρείες και έργα με μοχλό 
την Ε&Α και την καινοτομία σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξης. Μαζί με το μέσο 
κεφαλαιακής συμμετοχής του 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
επιχειρήσεων και ΜΜΕ» θα στηρίξει την 
ανάπτυξη κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης.

β) Ο ειδικός στόχος «πρόσβαση σε 
κεφάλαια κινδύνου» αποσκοπεί να 
υπερκεραστούν οι ελλείψεις όσον αφορά 
τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω 
πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων 
για καινοτόμες εταιρείες και έργα με μοχλό 
την Ε&Α και την καινοτομία σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξης. Μαζί με το μέσο 
κεφαλαιακής συμμετοχής του 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
επιχειρήσεων και ΜΜΕ» θα στηρίξει την 
ανάπτυξη χρηματοδότησης πρώιμου 
σταδίου και κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 799
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις 
ΜΜΕ» θα τονώσει όλες τις μορφές 
καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες 
που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν 
και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά 
και πέραν αυτής.

γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις 
ΜΜΕ» θα παράσχει ειδική για τις ΜΜΕ 
στήριξη σε όλες τις μορφές καινοτομίας 
στις ΜΜΕ, μέσω ενός συνόλου εργαλείων 
από ειδικευμένα και εξατομικευμένα 
προγράμματα και μέσα τα οποία θα 
περιλαμβάνουν: πρόσβαση σε κεφάλαια 
εκκίνησης, επιχορηγήσεις, πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά 
κεφάλαια όσο και με δάνεια, υπηρεσίες 
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εποπτείας και καθοδήγησης, πρόσβαση 
σε δίκτυα  και συσπειρώσεις Ε&Α.
Συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθεί ένα ειδικό 
για τις ΜΜΕ μέσο στους τομείς 
προτεραιότητας «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
και «Κοινωνιακές προκλήσεις». 

Or. en

Τροπολογία 800
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις 
ΜΜΕ» θα τονώσει όλες τις μορφές 
καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες 
που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν 
και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά 
και πέραν αυτής.

γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις 
ΜΜΕ» θα τονώσει όλες τις μορφές 
καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες 
που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν 
και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά 
και πέραν αυτής.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. de

Τροπολογία 801
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις 
ΜΜΕ» θα τονώσει όλες τις μορφές 
καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες 
που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν 
και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά 

γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις 
ΜΜΕ» θα τονώσει όλες τις μορφές 
καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες
που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν, 
να απορροφήσουν και παραγάγουν 
καινοτομία και να διεθνοποιηθούν στην 
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και πέραν αυτής. ενιαία αγορά και πέραν αυτής.

Or. en

Τροπολογία 802
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν ένα 
θεματολόγιο υπαγορευόμενο από τις 
επιχειρήσεις. Οι προϋπολογισμοί για τους 
ειδικούς στόχους «Πρόσβαση σε κεφάλαια 
κινδύνου» και «Καινοτομία στις ΜΜΕ» θα
ακολουθήσουν μια λογική με γνώμονα τη 
ζήτηση, από τη βάση προς την κορυφή,
χωρίς προκαθορισμένες προτεραιότητες. 
Οι εν λόγω προϋπολογισμοί θα 
συμπληρωθούν με τη χρήση 
χρηματοδοτικών μέσων και ενός ειδικά 
αφιερωμένου στις ΜΜΕ μέσου 
ακολουθώντας μια λογική υπαγορευόμενη 
από τις πολιτικές εντός του μέρους για τις 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» και του 
ειδικού στόχου «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες».

Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν μια 
προσέγγιση "από τη βάση προς την 
κορυφή". Η εκτέλεση των 
προϋπολογισμών για την «Πρόσβαση σε 
κεφάλαια κινδύνου» και  την «Καινοτομία 
στις ΜΜΕ» θα ακολουθήσει κατά κύριο 
λόγο μια λογική με γνώμονα τη ζήτηση, 
από τη βάση προς την κορυφή, αλλά 
αποκλειστικά και μόνο εντός των 
θεματικών τομέων προτεραιότητας 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» και «Υπεροχή
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες». Οι εν λόγω προϋπολογισμοί 
θα συμπληρωθούν με τη δυνατή εκ των 
άνω προς τα κάτω χρήση του μέσου για 
τις ΜΜΕ ως μέρος προεμπορικών 
συμβάσεων ή καινοτόμων 
δραστηριοτήτων συμβάσεων, όπου 
μπορεί να αποδειχθεί η συγκέντρωση στο 
επίπεδο ΕΕ των αναγκών προμηθευτών 
δημοσίου στα κράτη μέλη.  

Or. en

Τροπολογία 803
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συνεργατικά έργα θα συνεχίσουν να 
συνιστούν το κύριο μέσο σε σχέση με 
αυτό.

Or. de

Τροπολογία 804
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
περίπου το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
περίπου το 30% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι από στρατηγική άποψη σημαντικό για τις ΜΜΕ να τύχουν μεγαλύτερης ενθάρρυνσης για 
να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 805
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
περίπου το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία πρέπει να ανέλθει στο 20% του 
συνόλου των συνδυασμένων 
προϋπολογισμών για όλους τους ειδικούς 
στόχους για τις κοινωνιακές προκλήσεις 
και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ είναι σημαντικός παράγοντας για την αξιοποίηση των 
καινοτόμων δυνατοτήτων ευέλικτων και καινοτόμων επιχειρήσεων, νεοσύστατων επιχειρήσεων 
και εταιρειών τεχνοβλαστών από ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια προς καινοτόμες 
λύσεις και για τη σφαιρική επιτυχία του «Ορίζοντα 2020». Ενώ το 7ο ΠΠ προβλέπει και είναι 
πιθανό να επιτύχει έναν στόχο ύψους 15%, χρειάζεται ένας πιο φιλόδοξος αλλά ρεαλιστικός και 
εφικτός στόχος για να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση του καινοτόμου δυναμικού των ΜΜΕ.

Τροπολογία 806
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
περίπου το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ
και θα θεσπίσει έναν σαφή μηχανισμό για 
τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση 
των αναγκών των ΜΜΕ όσον αφορά τη 
μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας. Η 
στήριξη θα έχει ως αποτέλεσμα
τουλάχιστον το 20% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
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στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ, την 
κοινότητα, τη βιομηχανία και το ευρύ 
κοινό·

Or. en

Τροπολογία 807
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
περίπου το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις 
κοινωνιακές προκλήσεις και τον ειδικό 
στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 
και βιομηχανικές τεχνολογίες» να διατεθεί 
στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα
τουλάχιστον το 20% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλο 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
να διατεθεί στις ΜΜΕ,  και από αυτό 
τουλάχιστον το 10% στο ειδικό για τις 
ΜΜΕ μέσο.

Or. en

Τροπολογία 808
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ. 
Για το σκοπό αυτό, περίπου το 18% του 
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περίπου το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

συνόλου των συνδυασμένων 
προϋπολογισμών για όλους τους ειδικούς 
στόχους για τις κοινωνιακές προκλήσεις 
και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» θα διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. de

Τροπολογία 809
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
περίπου το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία θα έχει ως αποτέλεσμα πάνω από το 
15% του συνόλου των συνδυασμένων 
προϋπολογισμών για όλους τους ειδικούς 
στόχους για τις κοινωνιακές προκλήσεις 
και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 810
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
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περίπου το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

τουλάχιστον το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. ro

Τροπολογία 811
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα ακολουθήσει μια προσέγγιση με 
γνώμονα την τεχνολογία προκειμένου να 
αναπτυχθούν οι ευρείας εφαρμογής
τεχνολογίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, 
βιομηχανίες και υπηρεσίες. Οι εφαρμογές 
των εν λόγω τεχνολογιών για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων θα στηριχθούν παράλληλα 
με το μέρος «κοινωνιακές προκλήσεις».

Ο ειδικός στόχος «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα ακολουθήσει μια προσέγγιση με 
γνώμονα την πολιτική για την ανάπτυξη 
των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς 
τομείς, βιομηχανίες και υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος «Υπεροχή στις ευρείας Ο ειδικός στόχος «Υπεροχή στις ευρείας 
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εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα ακολουθήσει μια προσέγγιση με 
γνώμονα την τεχνολογία προκειμένου να 
αναπτυχθούν οι ευρείας εφαρμογής 
τεχνολογίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, 
βιομηχανίες και υπηρεσίες. Οι εφαρμογές 
των εν λόγω τεχνολογιών για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων θα στηριχθούν παράλληλα με 
το μέρος «κοινωνιακές προκλήσεις».

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα ακολουθήσει μια προσέγγιση με 
γνώμονα την τεχνολογία προκειμένου να 
αναπτυχθούν οι ευρείας εφαρμογής 
τεχνολογίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, 
βιομηχανίες και υπηρεσίες. Οι εφαρμογές 
των εν λόγω τεχνολογιών για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων θα στηριχθούν παράλληλα με 
το μέρος «κοινωνιακές προκλήσεις». Για 
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα 
καταρτισθεί και ένα ειδικό 
διεπιστημονικό πρόγραμμα σχετικά με τις 
ηθικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές 
της επιστήμης και τεχνολογίας το οποίο 
θα διαθέτει το δικό του αυτόνομο 
προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 813
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν μέρος ανταποκρίνεται άμεσα 
στις πολιτικές προτεραιότητες και στις 
κοινωνιακές προκλήσεις που 
προσδιορίστηκαν στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και αποσκοπούν στην 
τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών 
στην έρευνα και καινοτομία που 
χρειάζονται για την επίτευξη των 
πολιτικών στόχων της Ένωσης. Η 
χρηματοδότηση επικεντρώνεται στους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους:

Το παρόν μέρος ανταποκρίνεται άμεσα
στις πολιτικές προτεραιότητες και στις 
κοινωνιακές προκλήσεις που 
προσδιορίστηκαν στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και αποσκοπούν στην 
τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών 
στην έρευνα και καινοτομία που 
χρειάζονται για την επίτευξη των 
πολιτικών στόχων της Ένωσης. Τα 
συνεργατικά βρίσκονται στο επίκεντρο 
και σε αυτήν την περίπτωση. Η 
χρηματοδότηση επικεντρώνεται στους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους:

Or. de
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Τροπολογία 814
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

β) Επισιτιστική ασφάλεια, ποιότητα και 
ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον 
τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία·

Or. en

Τροπολογία 815
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας, και
βιοοικονομία·

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, παραγωγικές θάλασσες και
ωκεανοί μέσω της βιώσιμης αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και βιοοικονομία·

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.

Or. en

Τροπολογία 816
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

β) Βιοοικονομία: επισιτιστική ασφάλεια, 
βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας, και
βιομηχανίες βιολογικής βάσης·

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική «Καινοτομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη: Βιοοικονομία 
για την Ευρώπη», η βιοοικονομία περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών 
πόρων και τη μετατροπή τους  σε τρόφιμα, ζωοτροφές και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
βιοενέργεια. Η βιοοικονομία περιλαμβάνει τέσσερις κύριους τομείς που πρέπει να στηριχθούν 
από την μεγάλη πρόκληση «Βιοοικονομία»:  γεωργία και δάση· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· 
βιομηχανίες βιολογικής βάσης και τρόφιμα.

Τροπολογία 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

β) Βιοοικονομία: επισιτιστική ασφάλεια, 
βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα 
στον τομέα της θάλασσας και της 
ναυτιλίας, και βιομηχανία βιολογικής 
βάσης·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική «Καινοτομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη: «Βιοοικονομία 
για την Ευρώπη», η βιοοικονομία περιλαμβάνει τέσσερις κύριους τομείς που πρέπει να 
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στηριχθούν από την μεγάλη πρόκληση «Βιοοικονομία»:  γεωργία και δάση· αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια· βιομηχανίες βιολογικής βάσης και τρόφιμα. Ο εν λόγω τίτλος λοιπόν πρέπει 
να αντικατοπτρίζει τον ορισμό που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη
γεωργία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία·

β) Ευρωπαϊκές προκλήσεις βιο-
οικονομίας: ασφάλεια τροφίμων που 
περιλαμβάνει την προστασία, αειφόρο
γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια και 
ναυτιλιακή έρευνα

Or. en

Τροπολογία 819
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια·

γ) Ενεργειακή απόδοση, ασφαλής, καθαρή 
και αποδοτική ενέργεια·

Or. ro

Τροπολογία 820
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) Δράση για το κλίμα, περιβάλλον,
αποδοτικότητα πόρων και διατήρηση, 
βιώσιμη χρήση πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 821
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 
πόρων και πρώτες ύλες καθώς και 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 822
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα των
πόρων και βιώσιμη χρήση των πρώτων 
υλών·

Or. en

Τροπολογία 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα των
πόρων και βιώσιμη χρήση των πρώτων 
υλών·

Or. en

Τροπολογία 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 825
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα των
πόρων και διατήρηση και βιώσιμη χρήση 
των πρώτων υλών·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της ‘διατήρησης και βιώσιμης χρήσης’ των πρώτων υλών εξασφαλίζει ότι ο 
στόχος υπερβαίνει αυτόν της αποδοτικότητας.

Τροπολογία 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς.

στ) Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο - καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, με δυνατότητες απόκρισης 
στις προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 827
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς.

στ) Κατανόηση των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, του πολιτισμού και των 
κοινωνιακών αλλαγών·

Or. en

Αιτιολόγηση

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές 
σε όλο το κείμενο.) Ο πολιτισμός βρίσκεται στη βάση οποιασδήποτε κοινωνιακής αλλαγής και 
καινοτομίας. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να περιληφθεί η έννοια αυτή και να τονισθεί στη μετώπη 
αυτής της πρόκλησης.
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Τροπολογία 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία 
της ελευθερίας και της ασφάλειας της 
Ευρώπης και των πολιτών της

Or. en

Τροπολογία 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο στ a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) Πολιτισμός και άυλοι τομείς 
γνώσης

Or. en

Τροπολογία 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) Έξυπνες πόλεις και πολιτιστική 
κληρονομιά

Or. en
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Τροπολογία 831
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 832
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 
επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 

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

χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 
επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 
να αναπτυχθούν. Οι μη τεχνολογικές, 
οργανωτικές και συστημικές καινοτομίες 
καθώς και η καινοτομία του δημοσίου θα 
τύχουν τόσης προσοχής όσης και οι 
λύσεις που έχουν γνώμονα την τεχνολογία. 
Θα δοθεί έμφαση στη συγκέντρωση 
κρίσιμης μάζας πόρων και γνώσεων στα 
διάφορα πεδία, τεχνολογίες και 
επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 
δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 
με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 
είναι σχετικές με την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 833
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση βασισμένη στην 
πρόκληση, στο πλαίσιο της οποίας η 
βασική επιστήμη, η εφαρμοσμένη έρευνα, 
η μεταφορά γνώσης και η καινοτομία θα 
αποτελούν σημαντικές και 
αλληλοσυνδεόμενες συνιστώσες, με 
επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 
χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 
επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 
να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 
γνώσεων στα διάφορα πεδία, τα οποία 
καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε 
ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας 
κλάσης, τεχνολογίες και επιστημονικούς 
κλάδους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
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με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 
κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη 
των καινοτομιών από την αγορά.

οι προκλήσεις. Οι δραστηριότητες θα 
καλύπτουν  ολόκληρο τον κύκλο από την 
έρευνα έως την αγορά, με καινούργιο 
ενδιαφέρον στη βασική και εφαρμοσμένη 
επιστήμη και με νέα εστίαση στη 
μεταφορά γνώσεων και στις 
δραστηριότητες που είναι σχετικές με την 
καινοτομία,

Or. en

Τροπολογία 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 835
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση βασισμένη στην 
πρόκληση, στο πλαίσιο της οποίας η 
βασική επιστήμη, η εφαρμοσμένη έρευνα, 
η μεταφορά γνώσης και η καινοτομία θα 
αποτελούν εξίσου σημαντικές και 
αλληλοσυνδεόμενες συνιστώσες, με 
επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 
χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 
επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 
να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 
γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 
και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 
δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 
με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 
είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 
πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 
δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 
συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 
με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 
κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των 
καινοτομιών από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
τυποποίησης σε όλα τα στάδια.

Or. en

Τροπολογία 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 
επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 
χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 
επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 
να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 
γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 
και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 
δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 
με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 
είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 
πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 
δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 
συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 
με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 
κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των 
καινοτομιών από την αγορά. Για να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα καταρτισθεί 
και ένα ειδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα 
σχετικά με τις ηθικές, νομικές και 
κοινωνικές πτυχές της επιστήμης και 
τεχνολογίας το οποίο θα διαθέτει το δικό 
του αυτόνομο προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 837
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 

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

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

Or. en

Τροπολογία 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 
επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 
χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 
επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 
να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 
γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 
και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 
δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 
με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 

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

είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 
πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 
δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 
συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 
με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 
κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των 
καινοτομιών από την αγορά. Για να 
επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», και 
συγκεκριμένα σε σχέση με το Μέρος ΙΙΙ 
περί κοινωνιακών αλλαγών, θα χρειασθεί 
να συμμετάσχουν ποικίλα ενδιαφερόμενα 
μέρη στα συνεργατικά έργα, από 
ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 
έως χρήστες του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.  

Or. en

Τροπολογία 839
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δημόσιων συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η 
καινοτομία με γνώμονα τους τελικούς 
χρήστες, η κοινωνική καινοτομία και η 
πρόσληψη των καινοτομιών από την 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 840
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να υιοθετηθεί η προσέγγιση που 
βασίζεται στις προκλήσεις, απαιτείται 
ένας συντονισμένος στρατηγικός 
σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας. Ο συντονισμός μπορεί 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
κατακερματισμού και να βελτιώσει τη 
χρήση τεχνολογικών πόρων και 
υποδομών από ολόκληρη την ερευνητική 
κοινότητα σε σχέση με κάθε πρόκληση. 
Επιπλέον, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, τα επιτεύγματα στην 
καινοτομία προϋποθέτουν 
μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη 
διατήρηση της αριστείας στην έρευνα. Οι 
στρατηγικές δράσεις και η παροχή 
επιστημονικών συμβουλών δύνανται να 
διασφαλίσουν εξαρχής τις εισηγήσεις 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής, 
να προαγάγουν την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα μέσω της 
κατανόησης του σύνθετου χαρακτήρα 
του κύκλου καινοτομίας και να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή μεγαλύτερου 
αριθμού ερευνητών σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Ο στρατηγικός συντονισμός της 
έρευνας και της καινοτομίας για κάθε 
πρόκληση βάσει επιστημονικών 
συμβουλών διασφαλίζεται από τομεακά 
συμβουλευτικά όργανα ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, που 
θα συμβάλλουν στον καθορισμό 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
με βάση την υπεροχή και θα παρέχουν 
την κινητήρια δύναμη και τα μέσα που 
απαιτούνται για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης και των συνεργειών σε 
ευρύτερη κλίμακα.

Or. en
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Τροπολογία 842
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να υιοθετηθεί η προσέγγιση που 
βασίζεται στις προκλήσεις, απαιτείται 
ένας συντονισμένος στρατηγικός 
σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας. Ο συντονισμός μπορεί 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
κατακερματισμού και να βελτιώσει τη 
χρήση τεχνολογικών πόρων και 
υποδομών από ολόκληρη την ερευνητική 
κοινότητα σε σχέση με κάθε πρόκληση. 
Επιπλέον, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, τα επιτεύγματα στην 
καινοτομία προϋποθέτουν 
μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη 
διατήρηση της αριστείας στην έρευνα. Οι 
στρατηγικές δράσεις και η επιστημονική 
καθοδήγηση δύνανται να διασφαλίσουν 
εξαρχής τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων 
σε θέματα πολιτικής, να προαγάγουν την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 
μέσω της κατανόησης του σύνθετου 
χαρακτήρα του κύκλου καινοτομίας και 
να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
μεγαλύτερου αριθμού ερευνητών σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Για την επίτευξη 
στρατηγικού συντονισμού της έρευνας 
και της καινοτομίας για κάθε πρόκληση, 
η Επιτροπή θα καλείται να ζητεί τη 
γνώμη των ενδιαφερομένων μελών από 
τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, 
τους τελικούς χρήστες και την κοινωνία 
των πολιτών τα οποία θα χαίρουν 
εξαιρετικής φήμης και θα διαθέτουν την 
κατάλληλη τεχνογνωσία, διασφαλίζοντας 
την ποικιλομορφία σε όλους τους 
σχετικούς τομείς και τα πεδία έρευνας. 
Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η 
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παρακολούθηση της καταλληλότητας και 
επάρκειας των σημερινών αλλά και των 
προγραμματισμένων δράσεων όπως και η 
ευαισθητοποίηση για παραμελημένα 
θέματα και επανάληψη προσπαθειών. Η 
Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει να 
χρησιμοποιεί υφιστάμενα μέσα για τον 
σκοπό αυτό όπου είναι δυνατόν κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», όπως μεταξύ άλλων, 
τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας, 
τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες και τις πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση ιδέες από την έκθεση της Teresa Riera Madurellt, τροπολογία 89, και την έκθεση της 
Maria da Graca Carvalho, τροπολογία 25.

Τροπολογία 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να υιοθετηθεί η προσέγγιση που 
βασίζεται στις προκλήσεις, απαιτείται 
ένας συντονισμένος στρατηγικός 
σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας. Ο συντονισμός μπορεί 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
κατακερματισμού και να βελτιώσει τη 
χρήση τεχνολογικών πόρων και 
υποδομών από ολόκληρη την ερευνητική 
κοινότητα σε σχέση με κάθε πρόκληση. 
Επιπλέον, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, τα επιτεύγματα στην 
καινοτομία προϋποθέτουν 
μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη 
διατήρηση της αριστείας στην έρευνα. Οι 
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στρατηγικές δράσεις και η επιστημονική 
καθοδήγηση δύνανται να διασφαλίσουν 
εξαρχής τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων 
σε θέματα πολιτικής, να προαγάγουν την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 
μέσω της κατανόησης του σύνθετου 
χαρακτήρα του κύκλου καινοτομίας και 
να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
μεγαλύτερου αριθμού ερευνητών σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Ο στρατηγικός 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας για κάθε πρόκληση 
διασφαλίζεται από τομεακά διοικητικά 
συμβούλια ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου από 
τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, 
τους τελικούς χρήστες και την κοινωνία 
των πολιτών, επιλεγμένων με ανοικτή και 
διάφανη διαδικασία,  πράγμα που θα 
συμβάλει στον καθορισμό προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας με βάση την 
υπεροχή και θα παράσχει την κινητήρια 
δύναμη και τα μέσα που απαιτούνται για 
την προώθηση της αλληλεπίδρασης και 
των συνεργειών σε ευρύτερη κλίμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε κάθε στρατηγικό συμβουλευτικό όργανα η σύνθεση πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισορροπία 
και υψηλού επιπέδου μέλη από κοινότητες ενδιαφερομένων μελών (του χώρου της επιστήμης, 
της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών, τελικοί χρήστες και άλλοι). Ρόλος αυτών των 
οργάνων/συμβουλίων θα είναι η συνεχής παροχή στρατηγικών συμβουλών για δράσεις που 
αναλαμβάνονται και προγραμματίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και έχουν σχέση με κοινοτικούς τομείς πολιτικής, καθώς και η πρόβλεψη του 
απαιτούμενου συντονισμού ανάμεσα στα πολλά μέσα και πρωτοβουλίες (κοινός 
προγραμματισμός, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπράξεις δημόσιου-δημόσιου 
τομέα, κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, συμπράξεις καινοτομίας και άλλα).

Τροπολογία 844
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να υιοθετηθεί η προσέγγιση 
που βασίζεται στις προκλήσεις, 
απαιτείται ένας συντονισμένος 
στρατηγικός σχεδιασμός των 
δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας. Ο συντονισμός μπορεί να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
κατακερματισμού και να βελτιώσει τη 
χρήση τεχνολογικών πόρων και 
υποδομών από ολόκληρη την ερευνητική 
κοινότητα σε σχέση με κάθε πρόκληση. 
Επιπλέον, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, τα επιτεύγματα στην 
καινοτομία προϋποθέτουν 
μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη 
διατήρηση της αριστείας στην έρευνα. Οι 
στρατηγικές δράσεις και η επιστημονική 
καθοδήγηση δύνανται να διασφαλίσουν 
εξαρχής τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων 
σε θέματα πολιτικής, να προαγάγουν την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 
μέσω της κατανόησης του σύνθετου 
χαρακτήρα του κύκλου καινοτομίας και 
να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
μεγαλύτερου αριθμού ερευνητών σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Ο στρατηγικός 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας για κάθε πρόκληση βάσει 
επιστημονικής καθοδήγησης 
διασφαλίζεται από τομεακά διοικητικά 
συμβούλια ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, 
συμβάλλοντας στον καθορισμό 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
με βάση την υπεροχή και παρέχοντας την 
κινητήρια δύναμη και τα μέσα που 
απαιτούνται για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης και των συνεργειών σε 
ευρύτερη κλίμακα. Ρόλος αυτών των 
οργάνων θα είναι η συνεχής παροχή 
στρατηγικών συμβουλών για δράσεις που 
αναλαμβάνονται και προγραμματίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και έχουν σχέση με 
κοινοτικούς τομείς πολιτικής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθορισθούν με σαφήνεια ο ρόλος και τα καθήκοντα των τομεακών 
διοικητικών οργάνων.

Τροπολογία 845
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε κάθε κοινωνική πρόκληση, θα 
καθορίζονται οι ερευνητικές 
προτεραιότητες και οι στόχοι κατά τρόπο 
διαφανή και συμμετοχικό, μέσω της 
ισόρροπης συμμετοχής παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής 
κοινότητας, των ερευνητών (επίσης από 
μικρότερους ερευνητικούς οργανισμούς), 
του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα 
και ιδίως των ΜΜΕ, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών· πιο 
συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα θεσπίσει 
ειδικές πλατφόρμες για τη διεξαγωγή 
διαλόγου των πολιτών και οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών με φορείς της 
έρευνας όσον αφορά τις ερευνητικές 
προτεραιότητες στο πλαίσιο των 
κοινωνικών προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 846
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
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παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία χρειάζεται για να μην μπουν στο περιθώριο οι ανθρωπιστικές και 
κοινωνικές επιστήμες και να μην καταντήσουν να είναι απλά μελέτες  για την εκ μέρους του 
κοινού  αντίληψη και αποδοχή  της καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί ο 
πολυεπιστημονικός χαρακτήρας της έρευνας ο οποίος αντιμετωπίζει τις κοινωνιακές 
προκλήσεις.
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Τροπολογία 847
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι άκρως αναγκαία για να μην μπουν στο περιθώριο οι ανθρωπιστικές 
και κοινωνικές επιστήμες και να μην καταντήσουν να είναι απλά μελέτες  για την εκ μέρους του 
κοινού  αντίληψη και αποδοχή  της καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί ο 
πολυεπιστημονικός χαρακτήρας της έρευνας ο οποίος αντιμετωπίζει τις κοινωνιακές 
προκλήσεις.
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Τροπολογία 848
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. Θα 
ενταχθούν πλήρως στα προγράμματα 
πλαίσιο με την εκπροσώπηση στις 
επιτροπές προγραμμάτων και στις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων τις υπεύθυνες για την 
αξιολόγηση σχεδίων και προγραμμάτων 
σε όλους τους τομείς, και μέσω της 
ανάπτυξης κλήσεων προσανατολισμένων 
στις κοινωνικές επιστήμες. Επιπλέον, η 
υποστηριζόμενη ανάπτυξη των εν λόγω 
επιστημονικών κλάδων θα στηριχθεί στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 
και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 
βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 
σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 
προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

Or. en

Τροπολογία 849
Giles Chichester, Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 850
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

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

μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. Θα 
εκπροσωπούνται στις επιτροπές 
προγραμμάτων και στις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων τις υπεύθυνες για την 
αξιολόγηση σχεδίων και προγραμμάτων 
σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, η 
υποστηριζόμενη ανάπτυξη των εν λόγω 
επιστημονικών κλάδων θα στηριχθεί στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες
και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 
βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 
σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 
προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

Or. fr

Τροπολογία 851
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων.
Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 
εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 
στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου
«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 

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

επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 
βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 
σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 
προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια αποτελεί εγγενές στοιχείο όλων των προαναφερθέντων στόχων και χρειάζεται να 
ληφθεί υπόψη όπως κα οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες προκειμένου να της 
εξασφαλισθεί επιτυχής εφαρμογή.

Τροπολογία 852
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης.
Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια 
στήριξη για διεθνή συνεργασία στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 
και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς».

Or. ro

Τροπολογία 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 855
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 856
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων.
Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 
εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 
στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου
«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 

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

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 
στήριξη θα επικεντρωθεί επίσης στην 
παροχή ισχυρής βάσης στοιχείων για τη 
χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα 
πολλών προκλήσεων, η στρατηγική 
συνεργασία με τρίτες χώρες θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης.
Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια 
στήριξη για διεθνή συνεργασία στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 
και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς».

Or. en

Τροπολογία 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να τύχει ενθάρρυνσης τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.

Τροπολογία 858
Ioan Enciu
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 859
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο συνενώνοντας την έρευνα αριστείας, 
την εκπαίδευση και την καινοτομία, 
ενσωματώνοντας με αυτό τον τρόπο το 
τρίγωνο της γνώσης. Το ΕΙΚΤ θα πράξει 
τα ανωτέρω πρωτίστως μέσω των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας
(ΚΓΚ). Επιπλέον, θα διασφαλίσει την 
ανταλλαγή εμπειριών πέραν των ΚΓΚ 
μέσω μέτρων στοχευμένης διάδοσης και 
ανταλλαγής γνώσεων, προωθώντας έτσι 
την ταχύτερη πρόσληψη των μοντέλων 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο συνενώνοντας την έρευνα αριστείας, 
την εκπαίδευση και την καινοτομία, 
ενσωματώνοντας με αυτό τον τρόπο το 
τρίγωνο της γνώσης. Το ΕΙΚΤ θα πράξει 
τα ανωτέρω πρωτίστως μέσω των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας
(ΚΓΚ). Επιπλέον, θα διασφαλίσει την 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ και πέραν 
των ΚΓΚ μέσω μέτρων στοχευμένης 
διάδοσης και ανταλλαγής γνώσεων, 
προωθώντας έτσι την ταχύτερη πρόσληψη 
των μοντέλων καινοτομίας σε ολόκληρη 
την Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 860
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να 
προχωρήσει σε ένα νέο οικονομικό 
μοντέλο βασισμένο στην έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό 
το είδος μετασχηματισμού θα χρειαστεί 
κάτι περισσότερο από πρόσθετες 
βελτιώσεις των σημερινών τεχνολογιών.
Θα απαιτήσει μια πολύ μεγαλύτερη 
ικανότητα καινοτομίας βασιζόμενης στην 
επιστήμη, η οποία θα τροφοδοτείται από 
ριζοσπαστικές νέες γνώσεις, επιτρέποντας 
στην Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στη δημιουργία τεχνολογικών 
παραδειγματικών μεταβολών που θα 
αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς 
αύξησης της παραγωγικότητας, 
ανταγωνιστικότητας, πλούτου και 
κοινωνικής προόδου στο μέλλον. Ιστορικά 
οι εν λόγω παραδειγματικές μεταβολές 
συνήθως προέκυπταν από την
επιστημονική βάση του δημόσιου τομέα
πριν αποτελέσουν τα θεμέλια εντελώς 
νέων βιομηχανιών και τομέων.

Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να 
προχωρήσει σε ένα νέο οικονομικό 
μοντέλο βασισμένο στην έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό 
το είδος μετασχηματισμού θα χρειαστεί 
κάτι περισσότερο από πρόσθετες 
βελτιώσεις των σημερινών τεχνολογιών.
Θα απαιτήσει μια πολύ μεγαλύτερη 
ικανότητα καινοτομίας βασιζόμενης στην 
επιστήμη, η οποία θα τροφοδοτείται από 
ριζοσπαστικές νέες γνώσεις, επιτρέποντας 
στην Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στη δημιουργία τεχνολογικών 
παραδειγματικών μεταβολών που θα 
αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς 
αύξησης της παραγωγικότητας, 
ανταγωνιστικότητας, πλούτου και 
κοινωνικής προόδου στο μέλλον. Ιστορικά,
οι εν λόγω παραδειγματικές μεταβολές 
συνήθως προέκυπταν από την βασική 
έρευνα που ενέπνεε η περιέργεια πριν 
αποτελέσουν τα θεμέλια εντελώς νέων 
βιομηχανιών και τομέων.

Or. en

Τροπολογία 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να 
προχωρήσει σε ένα νέο οικονομικό 
μοντέλο βασισμένο στην έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό 

Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να 
προχωρήσει σε ένα νέο οικονομικό 
μοντέλο βασισμένο στην έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό 
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το είδος μετασχηματισμού θα χρειαστεί 
κάτι περισσότερο από πρόσθετες 
βελτιώσεις των σημερινών τεχνολογιών.
Θα απαιτήσει μια πολύ μεγαλύτερη 
ικανότητα καινοτομίας βασιζόμενης στην 
επιστήμη, η οποία θα τροφοδοτείται από 
ριζοσπαστικές νέες γνώσεις, επιτρέποντας 
στην Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στη δημιουργία τεχνολογικών 
παραδειγματικών μεταβολών που θα 
αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς 
αύξησης της παραγωγικότητας, 
ανταγωνιστικότητας, πλούτου και 
κοινωνικής προόδου στο μέλλον. Ιστορικά 
οι εν λόγω παραδειγματικές μεταβολές 
συνήθως προέκυπταν από την 
επιστημονική βάση του δημόσιου τομέα 
πριν αποτελέσουν τα θεμέλια εντελώς 
νέων βιομηχανιών και τομέων.

το είδος μετασχηματισμού θα χρειαστεί 
κάτι περισσότερο από πρόσθετες 
βελτιώσεις των σημερινών τεχνολογιών
και των γνώσεων. Θα απαιτήσει μια πολύ 
μεγαλύτερη ικανότητα βασικής επιστήμης 
και καινοτομίας βασιζόμενης στην 
επιστήμη, η οποία θα τροφοδοτείται από 
ριζοσπαστικές νέες γνώσεις, επιτρέποντας 
στην Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στη δημιουργία επιστημονικών και
τεχνολογικών παραδειγματικών 
μεταβολών που θα αποτελέσουν τους 
κύριους μοχλούς αύξησης της 
παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, 
πλούτου και κοινωνικής προόδου στο 
μέλλον. Ιστορικά οι εν λόγω 
παραδειγματικές μεταβολές συνήθως 
προέκυπταν από την επιστημονική βάση 
του δημόσιου τομέα πριν αποτελέσουν τα 
θεμέλια εντελώς νέων βιομηχανιών και 
τομέων.

Or. en

Τροπολογία 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ενέργεια, και ωθώντας τους άριστους 
ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της 
σταδιοδρομίας τους να επιδιώξουν να 
προωθήσουν αλλού τη σταδιοδρομία τους.

Or. en

Τροπολογία 863
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 864
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 866
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από 
το ΕΣΕ αναμένεται επομένως να έχει 
σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή 
επιτευγμάτων στα όρια της γνώσης, 
ανοίγοντας το δρόμο σε νέα και συχνά 
απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά 
αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας, τα 
οποία, εν τέλει, μπορούν να παράγουν 
ριζικά νέες ιδέες που θα προωθήσουν την 
καινοτομία και την εφευρετικότητα των 
επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνιακές προκλήσεις. Αυτός ο 
συνδυασμός άριστων μεμονωμένων 
επιστημόνων με καινοτόμες ιδέες στηρίζει 
κάθε κρίκο της αλυσίδας καινοτομίας.

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από 
το ΕΣΕ αναμένεται επομένως να έχει 
σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή 
επιτευγμάτων στα όρια της γνώσης, 
ανοίγοντας το δρόμο σε νέα και συχνά 
απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά 
αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας, τα 
οποία, εν τέλει, μπορούν να παράγουν 
ριζικά νέες ιδέες που θα προωθήσουν την 
καινοτομία και την εφευρετικότητα των 
επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνιακές προκλήσεις. Η κύρια έμφαση 
στη χορήγηση υποτροφιών του ΕΣΕ 
βρίσκεται στις καινοτόμες ιδέες, ενώ το
ιστορικό συμμετοχής των ερευνητών 
απαιτείται κυρίως για να αποδειχθεί η 
ικανότητα υλοποίησης του προτεινόμενου 
έργου. Αυτός ο συνδυασμός άριστων 
μεμονωμένων επιστημόνων με καινοτόμες 
ιδέες στηρίζει κάθε κρίκο της αλυσίδας 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 867
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από 
το ΕΣΕ αναμένεται επομένως να έχει 
σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή 
επιτευγμάτων στα όρια της γνώσης, 
ανοίγοντας το δρόμο σε νέα και συχνά 
απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά 
αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας, τα 
οποία, εν τέλει, μπορούν να παράγουν 
ριζικά νέες ιδέες που θα προωθήσουν την 
καινοτομία και την εφευρετικότητα των 
επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνιακές προκλήσεις. Αυτός ο 
συνδυασμός άριστων μεμονωμένων 
επιστημόνων με καινοτόμες ιδέες στηρίζει 
κάθε κρίκο της αλυσίδας καινοτομίας.

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από 
το ΕΣΕ αναμένεται επομένως να έχει 
σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή 
επιτευγμάτων στα όρια της γνώσης, 
ανοίγοντας το δρόμο σε νέα και συχνά 
απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά 
αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας, τα 
οποία, εν τέλει, μπορούν να παράγουν 
ριζικά νέες ιδέες που θα προωθήσουν την 
καινοτομία και την εφευρετικότητα των 
επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνιακές προκλήσεις. Αυτός ο 
συνδυασμός άριστων μεμονωμένων 
επιστημόνων με καινοτόμες ιδέες στηρίζει 
κάθε κρίκο της αλυσίδας καινοτομίας. 
Παρά ταύτα, δεν πρέπει να υποτιμάται η 
σπουδαιότητα της εφαρμοσμένης 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 868
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα 
είναι να προσφέρει ελκυστική 
μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη 
στήριξη των άριστων ερευνητών και των
ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να 
διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού 
κέρδους/υψηλού κινδύνου.

Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα 
είναι να προσφέρει ελκυστική 
μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη 
στήριξη των άριστων ιδεών, ερευνητών 
και ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου 
να διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού 
κέρδους/υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 869
Alyn Smith
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 870
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά και περιφερειακά ταμεία 
πρέπει να στηρίζουν έργα του ΕΣΕ  με 
θετική αξιολόγηση τα οποία πληρούν τα 
κριτήρια αριστείας αλλά για τα οποία δεν 
υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»

Or. en
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Τροπολογία 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΣΕ παρέχει επίσης στήριξη, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, σε αναδυόμενους νέους 
τρόπους εργασίας στο χώρο της επιστήμης 
με δυνατότητα παραγωγής ρηξικέλευθων 
αποτελεσμάτων και διευκολύνει την 
εξερεύνηση του εμπορικού και κοινωνικού 
δυναμικού καινοτομίας της έρευνας την 
οποία χρηματοδοτεί.

Το ΕΣΕ παρέχει επίσης στήριξη, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, σε νέους τρόπους 
εργασίας στο χώρο της επιστήμης με 
δυνατότητα παραγωγής ρηξικέλευθων 
αποτελεσμάτων και διευκολύνει την 
εξερεύνηση και λειτουργία του εμπορικού 
και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της 
έρευνας την οποία χρηματοδοτεί.

Or. en

Τροπολογία 872
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

σημαντική αύξηση του αριθμού των 
άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους 
οποίους χρηματοδοτεί, και σε 
συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών 
πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για 
τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 873
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 
στόχο να καταδείξει: ότι στους 
διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 
συμμετέχουν οι καλύτερες ιδέες, ότι η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 
ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση 
και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 
ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει 
σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα 
ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 
καλύτερους επιστήμονες του κόσμου.
Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια 
μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 
Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 
1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 
παραπομπές. Επιπροσθέτως, εφαρμόζει 
δράσεις προώθησης με σκοπό την αύξηση
της προβολής των προγραμμάτων του και 
τη βελτίωση των θεσμικών πρακτικών και 
των εθνικών πολιτικών για τη στήριξη των 
κορυφαίων ερευνητών

Or. en
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Τροπολογία 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 
στόχο να καταδείξει: ότι στους 
διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 
συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 
ποιότητας, σε αποτελέσματα υψηλού 
κοινωνιακού και οικονομικού αντίκτυπου 
καθώς και στην εμπορία και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών και ιδεών, και ότι 
το ΕΣΕ έχει συμβάλει σημαντικά να 
καταστεί η Ευρώπη ένα ελκυστικότερο 
περιβάλλον για τους καλύτερους 
επιστήμονες του κόσμου. Ειδικότερα, το 
ΕΣΕ στοχεύει σε μια μετρήσιμη βελτίωση 
του μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο 
ανώτατο ποσοστό 1% των δημοσιεύσεων 
με τις περισσότερες παραπομπές.
Επιπροσθέτως, αποσκοπεί σε σημαντική 
αύξηση του αριθμού των άριστων 
ερευνητών εκτός Ευρώπης τους οποίους 
χρηματοδοτεί, και σε συγκεκριμένη 
βελτίωση των θεσμικών πρακτικών και 
των εθνικών πολιτικών για τη στήριξη των 
κορυφαίων ερευνητών. Το ΕΣΕ θα 
ανταλλάσσει εμπειρία και βέλτιστες 
πρακτικές με εθνικούς και 
περιφερειακούς οργανισμούς 
χρηματοδότησης της έρευνας 
προκειμένου να προωθήσει την 
υποστήριξη των άριστων ερευνητών. 
Επίσης, το ΕΣΕ θα προωθήσει περαιτέρω 
την εικόνα των προγραμμάτων του εκτός 
Ευρώπης για να προσελκύσει άριστους 
ερευνητές.

Or. en
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Τροπολογία 875
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 876
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 877
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 
στόχο να καταδείξει: ότι στους 
διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 
συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 
ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση 

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

και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 
ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει 
σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα 
ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 
καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. 
Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια 
μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 
Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 
1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 
παραπομπές. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί σε 
σημαντική αύξηση του αριθμού των 
άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους 
οποίους χρηματοδοτεί, και σε 
συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών 
πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για 
τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών.
Τέλος, πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χρήσης καινοτόμων 
τεχνολογιών και ιδεών μέχρι και πλήρους 
εμπορίας τους.

Or. en

Τροπολογία 878
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αμερόληπτη επεξεργασία προτάσεων, όπου 
χρειάζεται προσοχή όταν συμπίπτει εντός 
των εξεταστικών επιτροπών οι 
λαμβάνοντες αποφάσεις να είναι συχνά 
και δικαιούχοι επιδότησης, ούτως ώστε να 
μπορεί να εντοπίσει τη ρηξικέλευθη 
επιστημονική αριστεία, τις ριζοσπαστικές 
ιδέες και το ταλέντο, ανεξαρτήτως φύλου, 
εθνικότητας, ιδρύματος προέλευσης ή 
ηλικίας του ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ 
εξακολουθεί να διεξάγει τις δικές του
στρατηγικές μελέτες για την προετοιμασία 
και τη στήριξη των δραστηριοτήτων του, 
να διατηρεί στενές επαφές με την 
επιστημονική κοινότητα και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και να επιδιώκει να 
καταστήσει τις δραστηριότητές του 
συμπληρωματικές ως προς την έρευνα που 
διεξάγεται σε άλλα επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στη διαφανή, δίκαιη και αμερόληπτη 
επεξεργασία προτάσεων, ούτως ώστε να 
μπορεί να εντοπίσει τη ρηξικέλευθη 
επιστημονική αριστεία και το ταλέντο, 
ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας 
του ερευνητή. Εάν δεν πληρούνται αυτά τα 
κριτήρια, οι συμμετέχοντες μπορούν να 
ζητήσουν τον αποκλεισμό 
εμπειρογνωμόνων για να αποφύγουν 
πιθανές ζημίες. Τέλος, το ΕΣΕ 
εξακολουθεί να διεξάγει τις δικές του 
στρατηγικές μελέτες για την προετοιμασία 
και τη στήριξη των δραστηριοτήτων του, 
να διατηρεί στενές επαφές με την 
επιστημονική κοινότητα, τους 
περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς 
χρηματοδότησης και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη, και να επιδιώκει να καταστήσει τις 
δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 
προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 
επίπεδα. Τέλος, το ΕΣΕ εξασφαλίζει 
διαφάνεια στην κοινοποίηση των 
δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του 
στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ 
κοινό και τηρεί ενημερωμένα δεδομένα 
από χρηματοδοτημένα έργα, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 880
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 
παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 
του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον 
οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους 
του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που 
δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη 
σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για 

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

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

Or. en

Τροπολογία 881
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προσπαθήσει να διατηρήσει και να 
επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας 
κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους 
του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, 
δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία 
προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να 
εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική 
αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του 
ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να 
διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες 
για την προετοιμασία και τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές 
επαφές με την επιστημονική κοινότητα και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να
επιδιώκει να καταστήσει τις 
δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 
προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 
επίπεδα. Οι δραστηριότητες και τα 
επιτεύγματα του ΕΣΕ θα αξιολογηθούν το 
2017 από μια ομάδα υψηλού επιπέδου 
ανεξάρτητων διαχειριστών ερευνητικών 
οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 882
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 883
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 
παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθεί η 
έρευνα αιχμής, συμπεριλαμβανομένων
των ριζικά νέων τεχνολογιών και υψηλού 
κινδύνου ιδεών που λειτουργούν με
επιστημονική βάση και έχουν τις 
δυνατότητες να ανοίξουν νέους τομείς για 
την ευρωπαϊκή επιστήμη και τεχνολογία.  
Με την παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Or. en
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Τροπολογία 884
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 
παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα τη βασική έρευνα και
επιστημονική βάση. Με την παροχή 
ευέλικτης στήριξης στη διεπιστημονική 
συνεργατική έρευνα με προσανατολισμό 
τους στόχους σε ποικίλη κλίμακα και 
υιοθετώντας καινοτόμες ερευνητικές 
πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 
παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση, όπως η 
μεγαλύτερη κατανόηση των ανθρώπινων 
παθολογιών και μηχανισμών 
τοξικότητας, καθώς και η χρήση στον 
ενωσιακό τομέα υγείας και στις 
στρατηγικές εκτίμησης κινδύνου 
συναφών για τον άνθρωπο κυτταρικών, 
γονιδιακών και υπολογιστικών εργαλείων 
και τεχνολογιών.  Με την παροχή 
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ευέλικτης στήριξης στη διεπιστημονική 
συνεργατική έρευνα με προσανατολισμό 
τους στόχους σε ποικίλη κλίμακα, σκοπός 
είναι να προσδιοριστούν και να 
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες για 
μακροχρόνια οφέλη για τους πολίτες, την 
οικονομία και την κοινωνία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να δοθούν παραδείγματα πολλά υποσχόμενων νέων τεχνολογιών 
και της εφαρμογής τους στη βασική έρευνα ή εντός της βιομηχανίας.

Τροπολογία 886
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 
παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 
παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.
Οι έξυπνες πλατφόρμες εξειδίκευσης 
διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο από αυτή 
την άποψη, ιδιαίτερα σ' ό, τι αφορά τη 
δημιουργία και τη δικτύωση, την 
ανταλλαγή πληροφοριών, τα σχέδια 
αδελφοποίησης και την στήριξη της 
έρευνας και των πολιτικών καινοτομίας.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Οι έξυπνες πλατφόρμες εξειδίκευσης διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο από πλευράς ανταλλαγής 
πληροφοριών, διεπιστημονικής συνεργασίας και καθοδήγησης της έρευνας προς πολυεπίπεδους 
στόχους μέσω της χρήσης καινοτόμων πρακτικών. 

Τροπολογία 887
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΝΤ θα προωθήσουν την έρευνα πέραν 
όσων είναι ήδη γνωστά, αποδεκτά ή 
ευρέως χρησιμοποιούμενα, και θα 
ενθαρρύνουν τη νεωτεριστική και 
οραματική σκέψη ώστε να διανοιχθούν 
πολλά υποσχόμενοι δρόμοι προς ισχυρές
νέες τεχνολογίες, ορισμένες από τις οποίες 
θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε 
πρωτοπόρα τεχνολογικά και διανοητικά 
πρότυπα παραδείγματα για τις επόμενες 
δεκαετίες. Οι ΜΝΤ θα προωθήσουν τις 
προσπάθειες επιδίωξης ερευνητικών 
ευκαιριών μικρής κλίμακας σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεμφανιζόμενων θεματικών πεδίων και 
των μειζόνων επιστημονικών και 
τεχνολογικών (Ε&Τ) προκλήσεων οι 
οποίες απαιτούν συνένωση και συνεργασία 
μεταξύ προγραμμάτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εν λόγω 
προσέγγιση έχει γνώμονα την αριστεία και 
εκτείνεται στη διερεύνηση 
προανταγωνιστικών ιδεών με σκοπό τη 
διαμόρφωση του τεχνολογικού μέλλοντος, 
δίνοντας τη δυνατότητα στην κοινωνία να 
επωφεληθεί από την πολυεπιστημονική 
ερευνητική συνεργασία που πρέπει να 
αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
επιτυγχάνοντας τη σύνδεση μεταξύ της 
έρευνας που έχει ως μοχλό την επιστήμη 
και της έρευνας που έχει ως μοχλό τις 
κοινωνιακές προκλήσεις ή την 

Οι ΜΝΤ θα προωθήσουν την έρευνα πέραν 
όσων είναι ήδη γνωστά, αποδεκτά ή 
ευρέως χρησιμοποιούμενα, και θα 
ενθαρρύνουν τη νεωτεριστική και 
οραματική σκέψη ώστε να διανοιχθούν 
πολλά υποσχόμενοι δρόμοι προς ισχυρές 
νέες τεχνολογίες, ορισμένες από τις οποίες 
θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε 
πρωτοπόρα τεχνολογικά και διανοητικά 
πρότυπα παραδείγματα για τις επόμενες 
δεκαετίες. Οι ΜΝΤ θα προωθήσουν τις 
προσπάθειες επιδίωξης ερευνητικών 
ευκαιριών μικρής κλίμακας σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεμφανιζόμενων θεματικών πεδίων και 
των μειζόνων επιστημονικών και 
τεχνολογικών (Ε&Τ) προκλήσεων οι 
οποίες απαιτούν συνένωση και συνεργασία 
μεταξύ προγραμμάτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εν λόγω 
προσέγγιση έχει γνώμονα την αριστεία και 
εκτείνεται στη διερεύνηση 
προανταγωνιστικών ιδεών με σκοπό τη 
διαμόρφωση του τεχνολογικού μέλλοντος, 
δίνοντας τη δυνατότητα στην κοινωνία να 
επωφεληθεί από την πολυεπιστημονική 
ερευνητική συνεργασία που πρέπει να 
αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
επιτυγχάνοντας τη σύνδεση μεταξύ της 
έρευνας που έχει ως μοχλό την επιστήμη 
και της έρευνας που έχει ως μοχλό
κοινωνιακούς στόχους ή προκλήσεις ή την 
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ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Or. en

Τροπολογία 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, επιστήμες του γήινου συστήματος, 
επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και 
γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές 
επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις 
τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. 
Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και 
νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος παραγόντων της έρευνας.

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία,
εμβιομηχανική και ρομποτική, χημεία, 
επιστήμες του γήινου συστήματος, 
επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και 
γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές 
επιστήμες ή οικονομικά).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πολυεπιστημονική επιστήμη της ζωής και οι τεχνολογίες μηχανικής είναι ουσιαστικές για την 
έρευνα που βασίζεται στην κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών και για το λόγο αυτό πρέπει 
να αναφερθούν στην παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 889
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, επιστήμες του γήινου συστήματος, 
επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και 
γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές 
επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις 
τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και 
νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος παραγόντων της έρευνας.

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, φυσική, μαθηματικά, 
μοντελοποίηση, επιστήμες του γήινου 
συστήματος, επιστήμες των υλικών, 
νευροεπιστήμες και γνωστικές επιστήμες, 
κοινωνικές επιστήμες ή οικονομικά), 
καθώς και με τις τέχνες και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό απαιτεί όχι 
μόνο αριστεία στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία, αλλά και νέα νοοτροπία και 
νεωτεριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ενός ευρέος φάσματος παραγόντων της 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 890
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, επιστήμες του γήινου συστήματος, 
επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και 
γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές 
επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις 
τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και 
νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές 

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, φυσική, μαθηματικά, επιστήμες 
του γήινου συστήματος, επιστήμες των 
υλικών, νευροεπιστήμες και γνωστικές 
επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες ή 
οικονομικά), καθώς και με τις τέχνες και 
τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό απαιτεί 
όχι μόνο αριστεία στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία, αλλά και νέα νοοτροπία και 
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αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος παραγόντων της έρευνας.

νεωτεριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ενός ευρέος φάσματος παραγόντων της 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 891
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, επιστήμες του γήινου συστήματος, 
επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και 
γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές 
επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις 
τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και 
νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος παραγόντων της έρευνας.

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, φυσική, μαθηματικά, επιστήμες 
του γήινου συστήματος, επιστήμες των 
υλικών, νευροεπιστήμες και γνωστικές 
επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες ή 
οικονομικά), καθώς και με τις τέχνες και 
τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό απαιτεί 
όχι μόνο αριστεία στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία, αλλά και νέα νοοτροπία και 
νεωτεριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ενός ευρέος φάσματος παραγόντων της 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
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ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, επιστήμες του γήινου συστήματος, 
επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και 
γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές 
επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις 
τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. 
Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και 
νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος παραγόντων της έρευνας.

ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, μαθηματικά, επιστήμες του γήινου 
συστήματος, επιστήμες των υλικών, 
νευροεπιστήμες και γνωστικές επιστήμες, 
κοινωνικές επιστήμες ή οικονομικά), 
καθώς και με τις τέχνες και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό απαιτεί όχι 
μόνο αριστεία στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία, αλλά και νέα νοοτροπία και 
νεωτεριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ενός ευρέος φάσματος παραγόντων της 
έρευνας.

Or. fr

Τροπολογία 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, επιστήμες του γήινου συστήματος, 
επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και 
γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές 
επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις 
τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και 
νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος παραγόντων της έρευνας.

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία,  
ιατρική, χημεία, επιστήμες του γήινου 
συστήματος, επιστήμες των υλικών, 
νευροεπιστήμες και γνωστικές επιστήμες, 
κοινωνικές επιστήμες ή οικονομικά), 
καθώς και με τις τέχνες και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό απαιτεί όχι 
μόνο αριστεία στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία, αλλά και νέα νοοτροπία και 
νεωτεριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ενός ευρέος φάσματος παραγόντων της 
έρευνας.

Or. en
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Τροπολογία 894
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενώ ορισμένες ιδέες μπορούν να 
αναπτυχθούν σε μικρή κλίμακα, άλλες 
ενδέχεται να ενέχουν τόσες προκλήσεις 
που να απαιτούν ευρεία συνένωση 
προσπαθειών για σημαντικό χρονικό 
διάστημα. Αυτό έχει αναγνωριστεί από τις 
μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως, και 
υπάρχει αυξημένος παγκόσμιος 
ανταγωνισμός για τον εντοπισμό και την 
επιδίωξη νεοεμφανιζόμενων τεχνολογικών 
ευκαιριών στα όρια της επιστήμης οι 
οποίες μπορούν να δημιουργήσουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην καινοτομία και 
οφέλη για την κοινωνία. Για να είναι 
αποτελεσματικές, οι εν λόγω μορφές 
δραστηριοτήτων πρέπει να εφαρμοστούν 
γρήγορα σε μεγάλη κλίμακα, 
συνενώνοντας προγράμματα σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο γύρω από κοινούς στόχους με 
σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, τη 
στήριξη συνεργειών και την επίτευξη 
βέλτιστων αποτελεσμάτων μόχλευσης.

Ενώ ορισμένες ιδέες μπορούν να 
αναπτυχθούν σε μικρή κλίμακα, άλλες 
ενδέχεται να ενέχουν τόσες προκλήσεις 
που να απαιτούν ευρεία συνένωση 
προσπαθειών για σημαντικό χρονικό 
διάστημα. Αυτό έχει αναγνωριστεί από τις 
μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως, και 
υπάρχει αυξημένος παγκόσμιος 
ανταγωνισμός για τον εντοπισμό και την 
επιδίωξη νεοεμφανιζόμενων τεχνολογικών 
ευκαιριών στα όρια της επιστήμης οι 
οποίες μπορούν να δημιουργήσουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην καινοτομία και 
οφέλη για την κοινωνία. Οι εξελίξεις αυτές 
πολύ πιθανόν θα καθορίσουν ποιοι θα 
έχουν στο μέλλον την υπεροχή στην 
επιστήμη, τεχνολογία και οικονομία. Για 
να είναι αποτελεσματικές, οι εν λόγω 
μορφές δραστηριοτήτων πρέπει να τύχουν 
επιδέξιας διαχείρισης και γρήγορης 
εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα, 
συνενώνοντας προγράμματα σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο γύρω από κοινούς στόχους με 
σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, τη 
στήριξη συνεργειών και την επίτευξη 
βέλτιστων αποτελεσμάτων μόχλευσης.

Or. en

Τροπολογία 895
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ καλύπτει 
ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με 
μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και 
μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων 
ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση 
από τη βάση προς την κορυφή έως τη 
σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς 
νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και 
ευρείες και κοινές ερευνητικές 
πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα 
ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί 
στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών 
στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία 
επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του 
ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά 
και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι 
εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να 
αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων 
θεματικών πεδίων που μπορούν να 
οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με 
βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα 
ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
ερευνητών και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, 
και κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών
(κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και 
ερευνητές δημόσιου τομέα) που 
συσπειρώνονται γύρω από ερευνητικά 
θεματολόγια καθώς αυτά 
σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και 
διαφοροποιούνται.

Το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ καλύπτει 
ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με 
μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και 
μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων 
ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση 
από τη βάση προς την κορυφή έως τη 
σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς 
νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και 
ευρείες και κοινές ερευνητικές 
πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα 
ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί 
στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών 
στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία 
επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του 
ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά 
και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι 
εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να 
αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων 
θεματικών πεδίων που μπορούν να 
οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με 
βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα 
ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
ερευνητών και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, 
και κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών
(κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και 
ερευνητές δημόσιου τομέα) που 
συσπειρώνονται γύρω από εξελισσόμενα
ερευνητικά θεματολόγια καθώς αυτά 
σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και 
διαφοροποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών
(ανοικτές ΜΝΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν 
την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα
εμβρυϊκού σταδίου που εξερευνά νέα 
θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές 
τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα 
υφιστάμενα παραδείγματα και 
διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια 
διαδικασία επιλογής από τη βάση στην 
κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε 
ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος 
εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων 
τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα 
με την προσέλκυση νέων και υψηλού 
δυναμικού φορέων έρευνας και 
καινοτομίας είναι καίριας σημασίας.

α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών
(ανοικτές ΜΝΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν 
την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα
σε αρχικό στάδιο που εξερευνά νέα 
θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές 
τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα 
υφιστάμενα παραδείγματα και 
διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια 
διαδικασία επιλογής από τη βάση στην 
κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε 
ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος 
εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων 
τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα 
με την προσέλκυση νέων και υψηλού
δυναμικού φορέων έρευνας και 
καινοτομίας είναι καίριας σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Με την προώθηση νεοεμφανιζόμενων 
θεματικών πεδίων και κοινοτήτων
(«πρόδρομες ΜΝΤ»), οι ΜΝΤ θα 
αντιμετωπίσουν μια σειρά πολλά 
υποσχόμενων θεματικών πεδίων 
αναγνωριστικής έρευνας που έχουν τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν κρίσιμη 
μάζα αλληλοσχετιζόμενων έργων τα οποία, 
από κοινού, συνιστούν μια ευρεία και 
πολυσχιδή εξερεύνηση θεματικών πεδίων 
και δημιουργούν μια ευρωπαϊκή δεξαμενή 
γνώσεων.

β) Με την προώθηση νεοεμφανιζόμενων 
θεματικών πεδίων και κοινοτήτων
(«πρόδρομες ΜΝΤ») σε στενή σχέση με 
τις κοινωνιακές προκλήσεις και τα 
βιομηχανικά τεχνολογικά θέματα, οι ΜΝΤ 
θα αντιμετωπίσουν, σε στενή διασύνδεση 
με θέματα κοινωνικών προκλήσεων και 
βιομηχανικής υπεροχής, μια σειρά πολλά 
υποσχόμενων θεματικών πεδίων 
αναγνωριστικής έρευνας που έχουν τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν κρίσιμη 
μάζα αλληλοσχετιζόμενων έργων τα οποία, 
από κοινού, συνιστούν μια ευρεία και 
πολυσχιδή εξερεύνηση θεματικών πεδίων 
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και δημιουργούν μια ευρωπαϊκή δεξαμενή 
γνώσεων.

Or. en

Τροπολογία 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Με την αντιμετώπιση μειζόνων 
διεπιστημονικών προκλήσεων Ε&Τ
(«εμβληματικές ΜΝΤ»), οι ΜΝΤ θα 
στηρίξουν μια φιλόδοξη, μεγάλης 
κλίμακας έρευνα με μοχλό την επιστήμη, η 
οποία επιδιώκει την επίτευξη 
επιστημονικών ανακαλύψεων. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες θα επωφεληθούν από την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών και εθνικών
θεματολογίων. Η επιστημονική πρόοδος 
πρέπει να παρέχει μια ισχυρή και ευρεία 
βάση για μελλοντική τεχνολογική 
καινοτομία και οικονομική εφαρμογή σε 
ποικίλους τομείς, καθώς και νέα οφέλη για 
την κοινωνία.

γ) Με την αντιμετώπιση μειζόνων 
διεπιστημονικών προκλήσεων Ε&Τ
(«εμβληματικές ΜΝΤ»), οι ΜΝΤ θα 
στηρίξουν μια φιλόδοξη, μεγάλης 
κλίμακας έρευνα με μοχλό την επιστήμη, η 
οποία επιδιώκει την επίτευξη 
επιστημονικών και τεχνολογικών
ανακαλύψεων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
θα επωφεληθούν από την εναρμόνιση των 
ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών
θεματολογίων. Η επιστημονική πρόοδος 
πρέπει να παρέχει μια ισχυρή και ευρεία 
βάση για μελλοντική τεχνολογική 
καινοτομία και οικονομική εφαρμογή σε 
ποικίλους τομείς, καθώς και νέα οφέλη για 
την κοινωνία. Πρέπει να δίνεται
προτεραιότητα σε δραστηριότητες με 
υψηλές κοινωνικές επιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε δραστηριότητα θα καθοριστεί η 
σωστή μείξη ανοίγματος και ποικίλου 

Για κάθε δραστηριότητα θα καθοριστεί η 
σωστή μείξη ανοίγματος και ποικίλου 
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βαθμού διάθρωσης θεμάτων, κοινοτήτων 
και χρηματοδότησης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν βέλτιστα οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι.

βαθμού διάθρωσης θεμάτων, κοινοτήτων 
και χρηματοδότησης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν βέλτιστα οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι. Οι δραστηριότητες 
ΜΝΤ θα είναι ανοιχτές στη συνεργασία 
με τρίτους, με βάση το κοινό συμφέρον 
και το αμοιβαίο όφελος, ενώ παράλληλα 
θα προστατεύονται τα ευρωπαϊκά 
συμφέροντα. 

Or. en

Τροπολογία 900
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΝΕΤ θα εφαρμόζονται και στις τρεις 
προτεραιότητες του «Ορίζοντα 2020». Ο 
προϋπολογισμός των ΜΝΕΤ θα 
διατίθεται και στις τρεις προτεραιότητες 
σε ποσοστά ανάλογα με την κατανομή 
των πιστώσεων του συνόλου του 
«Ορίζοντα 2020» στις τρεις 
προτεραιότητες.
Ένα διοικητικό συμβούλιο ΜΝΕΤ, το 
οποίο θα απαρτίζεται από έγκριτους 
επιστήμονες και μηχανικούς με τη 
δέουσα εμπειρογνωμοσύνη, 
διασφαλίζοντας ποικιλομορφία των 
ερευνητικών τομέων και ενεργώντας υπό 
την προσωπική τους ιδιότητα, θα παρέχει 
στην Επιτροπή εισηγήσεις και συμβουλές 
σχετικά με τη συνολική επιστημονική 
στρατηγική για τις δραστηριότητες των 
ΜΝΕΤ, τον καθορισμό του 
προγράμματος εργασίας και των 
κριτηρίων για τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, καθώς και τον προσδιορισμό 
συγκεκριμένων θεμάτων για τις 
πρόδρομες ΜΝΕΤ και τις εμβληματικές 
ΜΝΕΤ.
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Η αξιολόγηση των σχεδίων ΜΝΕΤ θα 
τηρεί αποκλειστικά αυστηρά κριτήρια 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
αριστείας και, στους πυλώνες δυο και 
τρία, δυναμικού καινοτομίας 
(αντίκτυπος).

Or. en

Τροπολογία 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» 3. Δράσεις "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί»

Or. en

Τροπολογία 902
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 
προκειμένου να παραχθούν νέες δεξιότητες 
και καινοτομία και, επομένως, να 
αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε 
όλους τους τομείς και περιφέρειες.

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 
προσελκύοντας παγκοσμίως 
πρωτοπόρους ερευνητές στην Ευρώπη 
προκειμένου να παραχθούν και να 
μεταφερθούν νέες δεξιότητες, γνώσεις  και 
καινοτομία και, επομένως, να αξιοποιηθεί 
το πλήρες δυναμικό της σε όλους τους 
τομείς και περιφέρειες.

Or. en
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Τροπολογία 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 
προκειμένου να παραχθούν νέες δεξιότητες 
και καινοτομία και, επομένως, να 
αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε 
όλους τους τομείς και περιφέρειες.

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
των ανθρώπινων πόρων της Ευρώπης
στην έρευνα και καινοτομία προκειμένου 
να παραχθούν νέες δεξιότητες και 
καινοτομία και, επομένως, να αξιοποιηθεί 
το πλήρες δυναμικό της σε όλους τους 
τομείς και περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 904
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 
προκειμένου να παραχθούν νέες 
δεξιότητες και καινοτομία και, επομένως, 
να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε 
όλους τους τομείς και περιφέρειες.

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
δεξιότητες, γνώσεις και καινοτομία και, 
επομένως, να αξιοποιηθεί το πλήρες 
δυναμικό της σε όλους τους τομείς και 
περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 905
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 
προκειμένου να παραχθούν νέες 
δεξιότητες και καινοτομία και, επομένως, 
να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε 
όλους τους τομείς και περιφέρειες.

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες
επιστημονικές και τεχνολογικές
δεξιότητες και καινοτομία και, επομένως, 
να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε 
όλους τους τομείς και περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 906
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 
ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 
ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 
Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 
υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 
κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 
άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 
περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 
της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 
χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας 
που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 
του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 
ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 
παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 
2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 
υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 
άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 
ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 
ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
συστήματα εποπτείας που ενθαρρύνουν 
τη μεταφορά γνώσεων, εμπειρίας και 
δικτύων από συνταξιοδοτούμενους 
επιστήμονες σε νέους επιστήμονες. Η 
Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 
υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 
κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 
άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 
περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 
της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 
χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας 
που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 
του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 
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20% έως το 2030. ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 
παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 
2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 
υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 
άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 
20% έως το 2030.

Or. en

Τροπολογία 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 
ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 
ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 
Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 
υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 
κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 
άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 
περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 
της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 
χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας 
που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 
του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 
ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 
παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 
2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 
υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 
άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 
20% έως το 2030.

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 
ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 
ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 
Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 
υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 
κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 
άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 
περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 
της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 
χρειαστεί μεγάλη συμμετοχή 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας 
που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 
του μέλλοντος και να ενθαρρυνθούν να 
δουν τη σταδιοδρομίας τους στη 
βιομηχανία ή στις πιο καινοτόμες 
επιχειρήσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 
ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 
παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 
2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 
υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 
άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 
20% έως το 2030.
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Or. en

Τροπολογία 908
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 
ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 
ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης.
Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 
υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 
κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 
άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 
περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 
της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 
χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας
που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 
του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 
ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 
παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 
2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 
υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 
άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 
20% έως το 2030.

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 
ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 
ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης.
Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 
υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 
κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 
άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 
περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 
της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 
χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 
αποκτήσουν τις επιχειρηματικές και 
εγκαρσίως καινοτόμες δεξιότητες που 
απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας του
μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 
ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 
παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 
2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 
υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 
άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 
20% έως το 2030.

Or. en

Τροπολογία 909
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αύξηση της κινητικότητας των 
ερευνητών και η ενίσχυση των πόρων 
των ιδρυμάτων που προσελκύουν 
ερευνητές από άλλα κράτη μέλη θα 
ενθαρρύνει τη δημιουργία κέντρων 
αριστείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 910
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω μεταρρύθμιση πρέπει να 
συνεχιστεί σε κάθε στάδιο της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών. Η αύξηση 
της κινητικότητας των ερευνητών σε όλα 
τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
στο μέσο της σταδιοδρομίας, όχι μόνο 
μεταξύ χωρών, αλλά και μεταξύ δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δημιουργεί 
ισχυρό κίνητρο για μάθηση και ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων. Αποτελεί επίσης κύριο 
παράγοντα συνεργασίας μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
βιομηχανίας μεταξύ χωρών. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
βιώσιμης συνεργασίες που είναι η βασική 
κινητήρια δύναμη για μια καινοτόμο και 
δημιουργική Ευρώπη, ικανή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 
κοινωνίας, και αποτελεί τη λύση για την 
υπέρβαση του κατακερματισμού των 
εθνικών πολιτικών. Η συνεργασία και η 
ανταλλαγή γνώσεων, μέσω ατομικής 
κινητικότητας σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας και μέσω ανταλλαγών 
προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στην 

Η εν λόγω μεταρρύθμιση πρέπει να 
συνεχιστεί σε κάθε στάδιο της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών. Η αύξηση 
της κινητικότητας των ερευνητών σε όλα 
τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
στο μέσο της σταδιοδρομίας, όχι μόνο 
μεταξύ χωρών, αλλά και μεταξύ δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δημιουργεί 
ισχυρό κίνητρο για μάθηση και ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων. Αποτελεί επίσης κύριο 
παράγοντα συνεργασίας μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
βιομηχανίας μεταξύ χωρών. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
βιώσιμης συνεργασίες που είναι η βασική 
κινητήρια δύναμη για μια καινοτόμο και 
δημιουργική Ευρώπη, ικανή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 
κοινωνίας, και αποτελεί τη λύση για την 
υπέρβαση του κατακερματισμού των 
εθνικών πολιτικών. Η συνεργασία και η 
ανταλλαγή γνώσεων, μέσω ατομικής 
κινητικότητας σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας και μέσω ανταλλαγών 
προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στην 
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έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητες 
προκειμένου η Ευρώπη να επανέλθει στο 
δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να 
αντιμετωπίσει τις κοινωνιακές προκλήσεις.

έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητες 
προκειμένου η Ευρώπη να επανέλθει στο 
δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να 
αντιμετωπίσει τις κοινωνιακές προκλήσεις.
Από την άποψη αυτή, το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»  πρέπει επίσης 
να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ 
ευρωπαίων ερευνητών με την καθιέρωση 
ενός συστήματος δελτίων έρευνας που θα 
εξασφαλίζουν ερευνητικά κονδύλια για 
ερευνητές που μετακινούνται σε 
πανεπιστήμια σε όλα τα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας στη δημιουργία κέντρων 
αριστείας, ανεξάρτητων πανεπιστημίων 
και στην αύξηση της κινητικότητας 
μεταξύ των ερευνητών·

Or. en

Τροπολογία 911
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω μεταρρύθμιση πρέπει να 
συνεχιστεί σε κάθε στάδιο της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών. Η αύξηση 
της κινητικότητας των ερευνητών σε όλα 
τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
στο μέσο της σταδιοδρομίας, όχι μόνο 
μεταξύ χωρών, αλλά και μεταξύ δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δημιουργεί 
ισχυρό κίνητρο για μάθηση και ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων. Αποτελεί επίσης κύριο 
παράγοντα συνεργασίας μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
βιομηχανίας μεταξύ χωρών. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
βιώσιμης συνεργασίες που είναι η βασική 
κινητήρια δύναμη για μια καινοτόμο και 
δημιουργική Ευρώπη, ικανή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 

Η εν λόγω μεταρρύθμιση πρέπει να 
συνεχιστεί σε κάθε στάδιο της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών. Η αύξηση 
της κινητικότητας των ερευνητών σε όλα 
τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
στο μέσο της σταδιοδρομίας, όχι μόνο 
μεταξύ χωρών, αλλά και μεταξύ δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δημιουργεί 
ισχυρό κίνητρο για μάθηση και ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων. Αποτελεί επίσης κύριο 
παράγοντα συνεργασίας μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
βιομηχανίας μεταξύ χωρών. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
βιώσιμης συνεργασίες που είναι η βασική 
κινητήρια δύναμη για μια καινοτόμο και 
δημιουργική Ευρώπη, ικανή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 
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κοινωνίας, και αποτελεί τη λύση για την 
υπέρβαση του κατακερματισμού των 
εθνικών πολιτικών. Η συνεργασία και η
ανταλλαγή γνώσεων, μέσω ατομικής 
κινητικότητας σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας και μέσω ανταλλαγών 
προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στην 
έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητες 
προκειμένου η Ευρώπη να επανέλθει στο 
δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να 
αντιμετωπίσει τις κοινωνιακές προκλήσεις.

κοινωνίας, και αποτελεί τη λύση για την 
υπέρβαση του κατακερματισμού των 
εθνικών πολιτικών. Η ανοιχτή πρόσβαση 
στα ερευνητικά αποτελέσματα και η
συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων, μέσω 
ατομικής κινητικότητας σε όλα τα στάδια 
της σταδιοδρομίας και μέσω ανταλλαγών 
προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στην 
έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητες 
προκειμένου η Ευρώπη να εξαλείψει 
ήρεμα τις εσωτερικές διαφορές στις 
ικανότητες έρευνας και καινοτομίας ,να
επανέλθει στο δρόμο της βιώσιμης 
ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει τις 
κοινωνιακές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 912
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα κινητικότητας θα 
εξασφαλίσουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών και 
θα περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την 
άρση των φραγμών στην κινητικότητα 
όλων των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 913
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να διασφαλιστεί η συμβατότητα 
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των επιχορηγήσεων ως μέσου 
χρηματοδότησης για τους διακινούμενους 
ερευνητές, προς όφελος της 
κινητικότητας στην Ευρώπη. Πρέπει να 
διευθετηθούν τα φορολογικά ζητήματα 
και να διασφαλιστεί η κοινωνική 
προστασία για τους ευρωπαίους 
επιστήμονες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιχορηγήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο για την προώθηση της διεθνούς επιστημονικής 
συνεργασίας. Η κινητικότητα στην Ευρώπη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από προβλήματα 
συμβατότητας, φορολογικά ζητήματα ή την έλλειψη κοινωνικής προστασίας για τους ερευνητές.

Τροπολογία 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 915
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 916
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 
ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, πρέπει να 
προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 
και γυναίκες για να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 
ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 

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

περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία.
Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 
Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 
θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 
εργασίας. Οι ίσες ευκαιρίες για άντρες και 
γυναίκες στον τομέα της έρευνας, οι 
υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες 
απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 
αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 
που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 917
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στρατηγικές δράσεις και η παροχή 
επιστημονικών συμβουλών δύνανται να 
διασφαλίσουν μια πιο εξορθολογισμένη 
εκτέλεση των Δράσεων Μαρία Κιουρί. Το 
Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ θα 
εκτελεί και θα παρακολουθεί συνεχώς τις 
Δράσεις Μαρία Κιουρί και θα εξετάζει 
τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει 
βέλτιστα τους στόχους του. 

Or. en

Τροπολογία 918
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ούτε η χρηματοδότηση της Ένωσης από 
μόνη της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα 

Ούτε η χρηματοδότηση της Ένωσης από 
μόνη της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα 
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είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την 
πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη έχουν πραγματοποιήσει 
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 
οικείων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των 
οικείων συστημάτων κατάρτισης, η 
πρόοδος εξακολουθεί να είναι 
ανομοιογενής στην Ευρώπη, με μεγάλες 
διαφορές μεταξύ χωρών. Συνολικά, η 
επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
γενικά παραμένει μέτρια στην Ευρώπη.
Το ίδιο ισχύει για την ισότητα των φύλων 
και τις προσπάθειες προσέλκυσης 
φοιτητών και ερευνητών εκτός του ΕΧΕ. 
Επί του παρόντος, περίπου το 20% των 
υποψήφιων διδακτόρων στην Ένωση είναι 
πολίτες τρίτων χωρών, ενώ περίπου το 
35% στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής προέρχονται από το εξωτερικό. 
Για την επιτάχυνση της εν λόγω αλλαγής 
απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση η 
οποία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα σε 
επίπεδο Ένωσης. Η χρηματοδότηση της 
Ένωσης είναι καίριας σημασίας για τη 
δημιουργία κινήτρων και την προώθηση 
των απαραίτητων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την 
πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη έχουν πραγματοποιήσει 
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 
οικείων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των 
οικείων συστημάτων κατάρτισης, η 
πρόοδος εξακολουθεί να είναι 
ανομοιογενής στην Ευρώπη, με μεγάλες 
διαφορές μεταξύ χωρών. Το ίδιο ισχύει για 
τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία 
καθώς και στις προσπάθειες προσέλκυσης 
φοιτητών και ερευνητών και των δύο 
φύλων εκτός του ΕΧΕ. Επί του παρόντος, 
περίπου το 20% των υποψήφιων 
διδακτόρων στην Ένωση είναι πολίτες 
τρίτων χωρών, ενώ περίπου το 35% στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
προέρχονται από το εξωτερικό. Για την 
επιτάχυνση της εν λόγω αλλαγής 
απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση η 
οποία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα σε 
επίπεδο Ένωσης. Η χρηματοδότηση της 
Ένωσης είναι καίριας σημασίας για τη 
δημιουργία κινήτρων και την προώθηση 
των απαραίτητων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκές δράσεις «Μαρία Κιουρί» 
σημείωσαν αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά 
στην προώθηση της κινητικότητας, τόσο 
της διακρατικής όσο και της διατομεακής, 
και το άνοιγμα της ερευνητικής 

Η ευρωπαϊκές δράσεις «Μαρία 
Σκλοντόφσκα-Κιουρί»  σημείωσαν 
αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά στην 
προώθηση της κινητικότητας, τόσο της 
διακρατικής όσο και της διατομεακής, και 
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σταδιοδρομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, με άριστες συνθήκες 
απασχόλησης και εργασίας σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και 
τον Κώδικα Δεοντολογίας. Δεν υπάρχει 
ισοδύναμο στα κράτη μέλη όσον αφορά 
την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής τους, 
τη χρηματοδότηση, τον διεθνή χαρακτήρα, 
την παραγωγή και μεταφορά γνώσης.
Έχουν ενισχύσει τους πόρους των 
ιδρυμάτων εκείνων που είναι σε θέση να 
προσελκύσουν ερευνητές σε διεθνές 
επίπεδο και, ως εκ τούτου, έχουν 
ενθαρρύνει την εξάπλωση των κέντρων 
αριστείας σε ολόκληρη την Ένωση. Έχουν 
λειτουργήσει υποδειγματικά με αισθητή 
διαρθρωτική επίδραση μέσω της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών τους σε εθνικό 
επίπεδο. Η προσέγγισή από τη βάση προς 
την κορυφή που υιοθετήθηκε από τις 
δράσεις «Μαρία Κιουρί» έχει επιτρέψει 
επίσης στη μεγάλη πλειονότητα των εν 
λόγω ιδρυμάτων να καταρτίσουν μια νέα 
γενιά ερευνητών και να αναβαθμίσουν τις 
δεξιότητές της, ώστε να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις 
της κοινωνίας.

το άνοιγμα της ερευνητικής σταδιοδρομίας 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με 
άριστες συνθήκες απασχόλησης και 
εργασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα 
Δεοντολογίας. Δεν υπάρχει ισοδύναμο στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την κλίμακα και 
το πεδίο εφαρμογής τους, τη 
χρηματοδότηση, τον διεθνή χαρακτήρα, 
την παραγωγή και μεταφορά γνώσης.
Έχουν ενισχύσει τους πόρους των 
ιδρυμάτων εκείνων που είναι σε θέση να 
προσελκύσουν ερευνητές σε διεθνές 
επίπεδο και, ως εκ τούτου, έχουν 
ενθαρρύνει την εξάπλωση των κέντρων 
αριστείας σε ολόκληρη την Ένωση. Έχουν 
λειτουργήσει υποδειγματικά με αισθητή 
διαρθρωτική επίδραση μέσω της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών τους σε εθνικό 
επίπεδο. Η προσέγγισή από τη βάση προς 
την κορυφή που υιοθετήθηκε από τις 
δράσεις «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί» 
έχει επιτρέψει επίσης στη μεγάλη 
πλειονότητα των εν λόγω ιδρυμάτων να 
καταρτίσουν μια νέα γενιά ερευνητών και 
να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές της, ώστε 
να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις 
μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων
«Μαρία Κιουρί» θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Με την πανευρωπαϊκή 
ανταγωνιστική δομή χρηματοδότησής 
τους, οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» θα 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων
«Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί» θα 
συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Με την 
πανευρωπαϊκή ανταγωνιστική δομή 
χρηματοδότησής τους, οι δράσεις «Μαρία
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ενθαρρύνουν νέες, δημιουργικές και 
καινοτόμες μορφές κατάρτισης, όπως τα 
βιομηχανικά διδακτορικά, στα οποία 
συμμετέχουν φορείς από την εκπαίδευση, 
την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίοι 
πρέπει να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο για να αποκτήσουν φήμη 
αριστείας. Με την παροχή 
χρηματοδότησης από την Ένωση στα 
καλύτερα προγράμματα έρευνας και 
κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για 
καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην 
Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την 
ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την 
κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων 
διδακτορικών σπουδών.

Σκλοντόφσκα-Κιουρί» θα ενθαρρύνουν 
νέες, δημιουργικές και καινοτόμες μορφές 
κατάρτισης, όπως τα βιομηχανικά 
διδακτορικά, στα οποία συμμετέχουν 
φορείς από την εκπαίδευση, την έρευνα και 
την καινοτομία, οι οποίοι πρέπει να 
ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο για 
να αποκτήσουν φήμη αριστείας. Με την 
παροχή χρηματοδότησης από την Ένωση 
στα καλύτερα προγράμματα έρευνας και 
κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για 
καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην 
Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την 
ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την 
κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων 
διδακτορικών σπουδών.

Or. en

Τροπολογία 921
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων
«Μαρία Κιουρί» θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Με την πανευρωπαϊκή 
ανταγωνιστική δομή χρηματοδότησής 
τους, οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» θα 
ενθαρρύνουν νέες, δημιουργικές και 
καινοτόμες μορφές κατάρτισης, όπως τα 
βιομηχανικά διδακτορικά, στα οποία 
συμμετέχουν φορείς από την εκπαίδευση, 
την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίοι 
πρέπει να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο για να αποκτήσουν φήμη 
αριστείας. Με την παροχή 
χρηματοδότησης από την Ένωση στα 
καλύτερα προγράμματα έρευνας και 
κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για 
καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην 
Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων
«Μαρία Κιουρί» θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Με την πανευρωπαϊκή 
ανταγωνιστική δομή χρηματοδότησής 
τους, οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» θα 
ενθαρρύνουν νέες, δημιουργικές και 
καινοτόμες μορφές κατάρτισης, όπως τα
κοινά ή βιομηχανικά διδακτορικά, στα 
οποία συμμετέχουν φορείς από την 
εκπαίδευση, την έρευνα και την 
καινοτομία, οι οποίοι πρέπει να 
ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο για 
να αποκτήσουν φήμη αριστείας. Με την 
παροχή χρηματοδότησης από την Ένωση 
στα καλύτερα προγράμματα έρευνας και 
κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για 
καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην 
Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την 
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ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την 
κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων 
διδακτορικών σπουδών.

ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την 
κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων 
διδακτορικών σπουδών.

Or. en

Τροπολογία 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποτροφίες «Μαρία Κιουρί» θα 
επεκταθούν επίσης στην προσωρινή 
κινητικότητα πεπειραμένων ερευνητών και 
μηχανικών από δημόσια ιδρύματα προς τον 
ιδιωτικό τομέα ή αντιστρόφως, 
ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά 
κέντρα και τις επιχειρήσεις να 
συνεργαστούν μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. Με τη συνδρομή του 
καθιερωμένου, διαφανούς και δίκαιου 
συστήματος αξιολόγησής τους, οι δράσεις 
«Μαρία Κιουρί» θα εντοπίσουν τα 
εξαιρετικά ταλέντα στην έρευνα και την 
καινοτομία στο πλαίσιο διεθνούς 
συναγωνισμού, ο οποίος διασφαλίζει κύρος 
και, ως εκ τούτου, παρέχει κίνητρα στους 
ερευνητές να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία 
τους στην Ευρώπη.

Οι υποτροφίες «Μαρία Σκλοντόφσκα-
Κιουρί»  θα επεκταθούν επίσης στην 
προσωρινή κινητικότητα πεπειραμένων 
ερευνητών και μηχανικών από δημόσια 
ιδρύματα προς τον ιδιωτικό τομέα ή 
αντιστρόφως, ενθαρρύνοντας και 
στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα 
πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και 
τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν μεταξύ 
τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με 
τη συνδρομή του καθιερωμένου, 
διαφανούς και δίκαιου συστήματος 
αξιολόγησής τους, οι δράσεις «Μαρία 
Σκλοντόφσκα-Κιουρί» θα εντοπίσουν τα 
εξαιρετικά ταλέντα στην έρευνα και την 
καινοτομία στο πλαίσιο διεθνούς 
συναγωνισμού, ο οποίος διασφαλίζει κύρος 
και, ως εκ τούτου, παρέχει κίνητρα στους 
ερευνητές να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία 
τους στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνιακές προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από υψηλής εξειδίκευσης 
ερευνητές και προσωπικό καινοτομίας δεν 
αποτελούν μόνο πρόβλημα της Ευρώπης.
Υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις 
κολοσσιαίας πολυπλοκότητας και 
μεγέθους. Οι καλύτεροι ερευνητές στην 
Ευρώπη και στον κόσμο πρέπει να 
συνεργαστούν διακρατικά, διατομεακά και 
διεπιστημονικά. Οι δράσεις «Μαρία
Κιουρί» θα διαδραματίσουν εν προκειμένω 
καίριας σημασίας ρόλο στηρίζοντας τις 
ανταλλαγές προσωπικού, οι οποίες θα 
προωθήσουν τη συνεργατική σκέψη μέσω 
της διεθνούς και διατομεακής ανταλλαγής 
γνώσεων που είναι καίριας σημασίας για 
μια ανοικτή καινοτομία.

Οι κοινωνιακές προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από υψηλής εξειδίκευσης 
ερευνητές και προσωπικό καινοτομίας δεν 
αποτελούν μόνο πρόβλημα της Ευρώπης.
Υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις 
κολοσσιαίας πολυπλοκότητας και 
μεγέθους. Οι καλύτεροι ερευνητές στην 
Ευρώπη και στον κόσμο πρέπει να 
συνεργαστούν διακρατικά, διατομεακά και 
διεπιστημονικά. Οι δράσεις «Μαρία
Σκλοντόφσκα-Κιουρί» θα διαδραματίσουν 
εν προκειμένω καίριας σημασίας ρόλο 
στηρίζοντας τις ανταλλαγές προσωπικού, 
οι οποίες θα προωθήσουν τη συνεργατική 
σκέψη μέσω της διεθνούς και διατομεακής 
ανταλλαγής γνώσεων που είναι καίριας 
σημασίας για μια ανοικτή καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επέκταση του μηχανισμού 
συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία 
Κιουρί» είναι καίριας σημασίας για την 
επέκταση της δεξαμενής ταλέντων της 
Ευρώπης. Οι αριθμητικές και διαρθρωτικές 
επιπτώσεις της δράσης της Ένωσης θα 
αυξηθούν με την προσέλκυση 
περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς και 
ιδιωτικής χρηματοδότησης για τη 
δημιουργία νέων προγραμμάτων και το 
άνοιγμα των υφιστάμενων στη διεθνή και 
διατομεακή κατάρτιση, την κινητικότητα 
και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ένας 
τέτοιος μηχανισμός θα σφυρηλατήσει 
ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των 

Η επέκταση του μηχανισμού 
συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία 
Κιουρί» είναι καίριας σημασίας για την 
επέκταση της δεξαμενής ταλέντων της 
Ευρώπης. Οι αριθμητικές και διαρθρωτικές 
επιπτώσεις της δράσης της Ένωσης θα 
αυξηθούν με την προσέλκυση 
περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς
δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης 
για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων και 
το άνοιγμα των υφιστάμενων στη διεθνή 
και διατομεακή κατάρτιση, την 
κινητικότητα και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας. Ένας τέτοιος μηχανισμός 
θα σφυρηλατήσει ισχυρότερους δεσμούς 
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προσπαθειών έρευνας και εκπαίδευσης σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

μεταξύ των προσπαθειών έρευνας και 
εκπαίδευσης σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επέκταση του μηχανισμού 
συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία
Κιουρί» είναι καίριας σημασίας για την 
επέκταση της δεξαμενής ταλέντων της 
Ευρώπης. Οι αριθμητικές και διαρθρωτικές 
επιπτώσεις της δράσης της Ένωσης θα 
αυξηθούν με την προσέλκυση 
περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς και 
ιδιωτικής χρηματοδότησης για τη 
δημιουργία νέων προγραμμάτων και το 
άνοιγμα των υφιστάμενων στη διεθνή και 
διατομεακή κατάρτιση, την κινητικότητα 
και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ένας 
τέτοιος μηχανισμός θα σφυρηλατήσει 
ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των 
προσπαθειών έρευνας και εκπαίδευσης σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Η επέκταση του μηχανισμού 
συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία
Σκλοντόφσκα-Κιουρί» είναι καίριας 
σημασίας για την επέκταση της δεξαμενής 
ταλέντων της Ευρώπης. Οι αριθμητικές και 
διαρθρωτικές επιπτώσεις της δράσης της 
Ένωσης θα αυξηθούν με την προσέλκυση 
περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς και 
ιδιωτικής χρηματοδότησης για τη 
δημιουργία νέων προγραμμάτων και το 
άνοιγμα των υφιστάμενων στη διεθνή και 
διατομεακή κατάρτιση, την κινητικότητα 
και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ένας 
τέτοιος μηχανισμός θα σφυρηλατήσει 
ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των 
προσπαθειών έρευνας και εκπαίδευσης σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 926
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επέκταση του μηχανισμού Η επέκταση του μηχανισμού 
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συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία 
Κιουρί» είναι καίριας σημασίας για την 
επέκταση της δεξαμενής ταλέντων της 
Ευρώπης. Οι αριθμητικές και διαρθρωτικές 
επιπτώσεις της δράσης της Ένωσης θα 
αυξηθούν με την προσέλκυση 
περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς και 
ιδιωτικής χρηματοδότησης για τη 
δημιουργία νέων προγραμμάτων και το 
άνοιγμα των υφιστάμενων στη διεθνή και 
διατομεακή κατάρτιση, την κινητικότητα 
και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ένας 
τέτοιος μηχανισμός θα σφυρηλατήσει 
ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των 
προσπαθειών έρευνας και εκπαίδευσης σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία 
Κιουρί» είναι καίριας σημασίας για την 
επέκταση της δεξαμενής ταλέντων της 
Ευρώπης. Οι αριθμητικές και διαρθρωτικές 
επιπτώσεις της δράσης της Ένωσης θα 
αυξηθούν με την προσέλκυση 
περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς και 
ιδιωτικής χρηματοδότησης για τη 
δημιουργία νέων προγραμμάτων, με 
παρόμοιους και συμπληρωματικούς 
στόχους, και το άνοιγμα των υφιστάμενων 
στη διεθνή και διατομεακή κατάρτιση, την 
κινητικότητα και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας. Ένας τέτοιος μηχανισμός 
θα σφυρηλατήσει ισχυρότερους δεσμούς 
μεταξύ των προσπαθειών έρευνας και 
εκπαίδευσης σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής 
της πρόκλησης θα συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός εντελώς νέου τρόπου 
σκέψης στην Ευρώπη, ο οποίος είναι 
καίριας σημασίας για τη δημιουργικότητα 
και την καινοτομία. Τα μέτρα 
χρηματοδότησης «Μαρία Κιουρί» θα 
ενισχύσουν τη συγκέντρωση πόρων στην 
Ευρώπη και, συνεπώς, θα οδηγήσουν σε 
βελτίωση του συντονισμού και της 
διακυβέρνησης όσον αφορά την 
κατάρτιση, την κινητικότητα και την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών.
Θα συμβάλλουν στους πολιτικούς στόχους 
που περιγράφονται στην «Ένωση 
Καινοτομίας,» στη «Νεολαία σε κίνηση» 

Όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής 
της πρόκλησης θα συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός εντελώς νέου τρόπου 
σκέψης στην Ευρώπη, ο οποίος είναι 
καίριας σημασίας για τη δημιουργικότητα 
και την καινοτομία. Τα μέτρα 
χρηματοδότησης «Μαρία Σκλοντόφσκα-
Κιουρί» θα ενισχύσουν τη συγκέντρωση 
πόρων στην Ευρώπη και, συνεπώς, θα 
οδηγήσουν σε βελτίωση του συντονισμού 
και της διακυβέρνησης όσον αφορά την 
κατάρτιση, την κινητικότητα και την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών.
Θα συμβάλλουν στους πολιτικούς στόχους 
που περιγράφονται στην «Ένωση 
Καινοτομίας,» στη «Νεολαία σε κίνηση» 
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και στο «Θεματολόγιο για νέες δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας», και θα είναι ζωτικής 
σημασίας για την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

και στο «Θεματολόγιο για νέες δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας», και θα είναι ζωτικής 
σημασίας για την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 928
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην παροχή άριστης και καινοτόμου 
κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 
διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 
διαφορετικές χώρες. Θα είναι δυνατή η 
πλήρης ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια, 
το ίδρυμα υποδοχής και τον αριθμό των 
εκπαιδευομένων στο συμφωνηθέν δίκτυο 
υποδοχής και το ύψος της 
χρηματοδότησης του έργου. Αυτό θα 
βελτιώσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας 
των νέων μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 929
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην παροχή άριστης και καινοτόμου 
κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 
διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 
διαφορετικές χώρες. Κατ’ αυτή την 
έννοια, πρέπει να ενισχυθούν τα 
προγράμματα βιομηχανικών 
διδακτορικών ως σημαντικό στοιχείο για 
την προώθηση ενός καινοτόμου 
πνεύματος μεταξύ ερευνητών και για τη 
δημιουργία στενότερων δεσμών ανάμεσα 
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στη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό 
χώρο. Αυτό θα βελτιώσει τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας των νέων μεταπτυχιακών 
ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα. Η αρχική κατάρτιση 
των ερευνητών μπορεί να περιλαμβάνει 
το ενδεχόμενο πρόσληψης έμπειρων 
ερευνητών για τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και μεγάλων εταιριών στα έργα αυτά για 
τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ νέων και 
έμπειρων ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 
ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της 
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.
Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 
επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 
ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της 
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.
Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 
επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή και 
μακροπρόθεσμης επαγγελματικής 
(επαν)ένταξης των ερευνητών στην 
Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη χώρα 
προέλευσής τους, έπειτα από εμπειρίες 
διακρατικής ή διεθνούς κινητικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 932
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην παροχή άριστης και καινοτόμου 
κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 
διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 
διαφορετικές χώρες. Θα είναι δυνατή η 
πλήρης ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια, 
το ίδρυμα υποδοχής, τον αριθμό των 
εκπαιδευομένων στο συμφωνηθέν δίκτυο 
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υποδοχής και το ύψος της 
χρηματοδότησης του έργου. Αυτό θα 
βελτιώσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας 
των νέων μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 934
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 
ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της 
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 
Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 
επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 
ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 
Για να ενισχυθεί ο καινοτόμος 
χαρακτήρας του ιδιωτικού τομέα, θα 
δοθεί έμφαση στη διατομεακή 
κινητικότητα. Θα υποστηριχθούν επίσης 
οι ευκαιρίες επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

Or. en

Τροπολογία 935
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 
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ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της 
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.
Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 
επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της 
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, 
παρέχοντας στους ερευνητές τη 
δυνατότητα κατάρτισης και απόκτησης 
νέων γνώσεων σε ερευνητικούς 
οργανισμούς τρίτων χωρών υψηλού 
επιπέδου και καλωσορίζοντάς τους πίσω 
στην Ευρώπη εάν αποφασίσουν να 
επιστρέψουν. Θα υποστηριχθούν επίσης οι 
ευκαιρίες επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιστροφής των ερευνητών μετά από περίοδο κατάρτισης σε τρίτες χώρες μπορεί 
να βελτιώσει το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, η επιστροφή τους όμως δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Τροπολογία 936
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ενίσχυση της διεθνούς 
διασυνοριακής και διατομεακής 
συνεργασίας στην έρευνα και την 
καινοτομία μέσω ανταλλαγών προσωπικού 
έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η καλύτερη αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων.

Σκοπός είναι η ενίσχυση της διεθνούς 
διασυνοριακής και διατομεακής 
συνεργασίας στην έρευνα και την 
καινοτομία μέσω ανταλλαγών γνώσεων 
και προσωπικού έρευνας και καινοτομίας 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
καλύτερη αντιμετώπιση παγκόσμιων 
προκλήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 937
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων 
ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 
καινοτομίας μέσω συμπράξεων 
πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 
επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 
εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως.
Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων 
ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 
καινοτομίας, καθώς και στην προσφορά 
δυνατοτήτων για την πρόσληψη 
ερευνητών, μέσω συμπράξεων 
πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 
επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 
εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως.
Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων
ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 
καινοτομίας μέσω συμπράξεων 
πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 
επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 
εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως.
Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στη στήριξη των ανταλλαγών προσωπικού 
έρευνας και καινοτομίας μέσω 
συμπράξεων πανεπιστημίων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και 
άλλων κοινωνικοοικονομικών ομάδων, 
τόσο εντός της Ευρώπης, όσο και 
παγκοσμίως. Συμπεριλαμβάνεται η 
προώθηση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

Or. en
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Τροπολογία 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 940
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά και περιφερειακά ταμεία 
πρέπει να στηρίζουν δράσεις «Μαρία 
Κιουρί»  με θετική αξιολόγηση τα οποία 
πληρούν τα κριτήρια αριστείας αλλά για 
τα οποία δεν υπάρχει αρκετή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»

Or. en

Τροπολογία 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells



AM\907534EL.doc 121/184 PE492.761v01-00

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 942
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός 
μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των 
περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 
οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα 
προγράμματα και να ανοίξουν τα 

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

υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή 
κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την 
ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην 
Ευρώπη σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του 
διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την 
ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και 
επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα 
προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές 
σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές 
διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές 
συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη 
συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 
και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς. Πρέπει να δοθεί 
προσοχή στην αριστεία και την ισότητα.

Or. en

Τροπολογία 943
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σκοποί συνίστανται στην 
παρακολούθηση της προόδου, στον 
εντοπισμό των κενών που υπάρχουν τις 
δράσεις «Μαρία Κιουρί» και στην αύξηση 
του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
θα εκπονηθούν δείκτες και θα αναλυθούν 
δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των 
ερευνητών, επιζητώντας συνέργειες και 
στενό συντονισμό με τις δράσεις στήριξης 
της πολιτικής που αφορούν τους 
ερευνητές, τους εργοδότες και τους 
χρηματοδότες τους και οι οποίες 
διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 

Οι σκοποί συνίστανται στην 
παρακολούθηση της προόδου, στον 
εντοπισμό των κενών που υπάρχουν τις 
δράσεις «Μαρία Κιουρί» και στην αύξηση 
του αντίκτυπου τους, ενώ παράλληλα θα 
τηρείται η ενίσχυση της αριστείας 
πρωταρχικός στόχος καθοριστικής 
σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα 
αναλυθούν δεδομένα σχετικά με την 
κινητικότητα, τις δεξιότητες, τη 
σταδιοδρομία και την ίση μεταχείριση των 
ερευνητών, επιζητώντας συνέργιες και 
στενό συντονισμό με τις δράσεις στήριξης 
της πολιτικής που αφορούν τους 
ερευνητές, τους εργοδότες και τους 
χρηματοδότες τους και οι οποίες 
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δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη σημασία και την ελκυστικότητα της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 
στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 
Κιουρί».

διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 
δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη σημασία και την ελκυστικότητα της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 
στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 
Κιουρί». Περιλαμβάνει επίσης ειδικά 
μέτρα με στόχο την άρση των φραγμών 
στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, ακόμα 
και για εκείνους που έχουν κάνει 
διάλειμμα στη σταδιοδρομία τους.

Or. en

Τροπολογία 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 
στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία
Σκλοντόφσκα-Κιουρί».

Or. en

Τροπολογία 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 946
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 
κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 
εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 
ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 
στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 
είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 
νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 
νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 
γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 
γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 
μεταφορά δεδομένων, κ.λπ.
Οι ερευνητικές υποδομές είναι αναγκαίες 
για τη διεξαγωγή της έρευνας που 
απαιτείται για την αντιμετώπιση μειζόνων 
κοινωνιακών προκλήσεων — ενέργεια, 
αλλαγή του κλίματος, βιοοικονομία και δια 
βίου υγεία και ευεξία για όλους. Προωθούν 
τη συνεργασία δια των συνόρων και 
μεταξύ επιστημονικών κλάδων και 
δημιουργούν έναν απρόσκοπτο και ανοικτό 
ευρωπαϊκό χώρο για την επιγραμμική 
έρευνα. Προάγουν την κινητικότητα 
ατόμων και ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους 
καλύτερους επιστήμονες από ολόκληρη 
την Ευρώπη και τον κόσμο, και ενισχύουν 
την επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν 
την αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 
αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 
προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 
γένει.

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 
κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 
εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 
ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 
στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 
είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 
νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 
νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 
γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 
γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα και 
ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων
για μεταφορά δεδομένων, κ.λπ.  Οι 
ερευνητικές υποδομές είναι αναγκαίες για 
τη διεξαγωγή της έρευνας που απαιτείται 
για την αντιμετώπιση μειζόνων 
κοινωνιακών προκλήσεων — ενέργεια, 
αλλαγή του κλίματος, βιοοικονομία και δια 
βίου υγεία και ευεξία για όλους. Προωθούν 
τη συνεργασία δια των συνόρων και 
μεταξύ επιστημονικών κλάδων και 
δημιουργούν έναν απρόσκοπτο και ανοικτό 
ευρωπαϊκό χώρο για την επιγραμμική 
έρευνα. Προάγουν την κινητικότητα 
ατόμων και ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους 
καλύτερους επιστήμονες από ολόκληρη 
την Ευρώπη και τον κόσμο, και ενισχύουν 
την επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν 
την αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 
αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 
προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 
γένει.

Or. fr
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Τροπολογία 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 
κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 
εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 
ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 
στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 
είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 
νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 
νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 
γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 
γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 
μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές 
υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή 
της έρευνας που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 
προκλήσεων ενέργεια, αλλαγή του 
κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 
και ευεξία για όλους. Προωθούν τη 
συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ 
επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν 
έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό 
χώρο για την επιγραμμική έρευνα.
Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και 
ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους 
επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη 
και τον κόσμο, και ενισχύουν την 
επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν την 
αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 
αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 
προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 
γένει.

Οι ερευνητικές υποδομές με την υψίστη 
ποιότητα και διεθνή έλξη αποτελούν 
κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 
εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 
ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 
στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 
είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 
νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 
νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 
γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 
γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 
μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές 
υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή 
της έρευνας που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 
προκλήσεων — ενέργεια, αλλαγή του 
κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 
και ευεξία για όλους, μεταξύ άλλων.
Προωθούν τη συνεργασία δια των 
συνόρων και μεταξύ επιστημονικών 
κλάδων και δημιουργούν έναν απρόσκοπτο 
και ανοικτό ευρωπαϊκό χώρο για την 
επιγραμμική έρευνα. Προάγουν την 
κινητικότητα ατόμων και ιδεών, φέρνουν 
σε επαφή τους καλύτερους επιστήμονες 
από ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, 
και ενισχύουν την επιστημονική 
εκπαίδευση. Η κατασκευή αποτελεί 
πρόκληση για τους ερευνητές και τις 
καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτύξουν 
τεχνολογίες αιχμής. Με τον τρόπο αυτό, 
ενισχύουν την καινοτόμο βιομηχανία 
υψηλής τεχνολογίας της Ευρώπης. 
Προωθούν την αριστεία στις ευρωπαϊκές 
κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, και 
μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές 
περιπτώσεις προβολής της επιστήμης στην 
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κοινωνία εν γένει.

Or. en

Τροπολογία 948
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 
κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 
εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 
ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 
στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 
είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 
νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 
νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 
γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 
γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 
μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές 
υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή 
της έρευνας που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 
προκλήσεων ενέργεια, αλλαγή του 
κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 
και ευεξία για όλους. Προωθούν τη 
συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ 
επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν 
έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό 
χώρο για την επιγραμμική έρευνα.
Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και 
ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους 
επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη 
και τον κόσμο, και ενισχύουν την 
επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν την 
αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 
αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 
προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 
κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 
εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 
ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 
στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 
είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 
νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 
νανοτεχνολογίες, ειδικά εξοπλισμένα 
εργαστήρια για βιολογική και ιατρική 
έρευνα, βάσεις δεδομένων για τη 
γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια και αισθητήρες
για τις γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα 
για μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι 
ερευνητικές υποδομές είναι αναγκαίες για 
τη διεξαγωγή της έρευνας που απαιτείται 
για την αντιμετώπιση μειζόνων 
κοινωνιακών προκλήσεων — ενέργεια, 
αλλαγή του κλίματος, βιοοικονομία και δια 
βίου υγεία και ευεξία για όλους. Προωθούν 
τη συνεργασία δια των συνόρων και 
μεταξύ επιστημονικών κλάδων και 
δημιουργούν έναν απρόσκοπτο και ανοικτό 
ευρωπαϊκό χώρο για την επιγραμμική 
έρευνα. Προάγουν την κινητικότητα 
ατόμων και ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους 
καλύτερους επιστήμονες από ολόκληρη 
την Ευρώπη και τον κόσμο, και ενισχύουν
την επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν 
την αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 
αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 
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γένει. προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 
γένει.

Or. en

Τροπολογία 949
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 
κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 
εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 
ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 
στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 
είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 
νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 
νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 
γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 
γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 
μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές 
υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή 
της έρευνας που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 
προκλήσεων ενέργεια, αλλαγή του 
κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 
και ευεξία για όλους. Προωθούν τη 
συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ 
επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν 
έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό 
χώρο για την επιγραμμική έρευνα.
Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και 
ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους 
επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη 
και τον κόσμο, και ενισχύουν την 
επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν την 
αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 
αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 
προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 

Οι άριστες ερευνητικές υποδομές 
αποτελούν κύριους καθοριστικούς 
παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης σε όλο το εύρος των 
επιστημονικών πεδίων και είναι ουσιώδεις 
για μια καινοτομία βασιζόμενη στην 
επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα είναι 
αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, εγκαταστάσεις 
αναλύσεων για νέα υλικά, καθαρούς 
θαλάμους και προηγμένη μετρολογία για 
τις νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για 
τη γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 
γεωεπιστήμες και το περιβάλλον, 
ευρυζωνικά δίκτυα για μεταφορά 
δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές υποδομές 
είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της 
έρευνας που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 
προκλήσεων — ενέργεια, αλλαγή του 
κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 
και ευεξία για όλους. Όταν η ποιότητά
τους είναι παγκόσμιας κλάσης, προωθούν 
τη συνεργασία δια των συνόρων και 
μεταξύ επιστημονικών κλάδων και 
δημιουργούν έναν απρόσκοπτο και ανοικτό 
ευρωπαϊκό χώρο για την επιγραμμική 
έρευνα. Προάγουν την κινητικότητα 
ατόμων και ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους 
καλύτερους επιστήμονες από ολόκληρη 
την Ευρώπη και τον κόσμο, και ενισχύουν 
την επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν 
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γένει. την αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 
αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 
προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 
γένει.

Or. en

Τροπολογία 950
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια 
κατάλληλη, σταθερή βάση για την 
κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 
ερευνητικών υποδομών προκειμένου η 
έρευνά της να παραμείνει παγκόσμιας 
κλάσης. Αυτό απαιτεί ουσιαστική και 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 
ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών 
χρηματοδοτών, για την οποία θα 
επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με την 
πολιτική συνοχής προκειμένου να 
διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια 
συνεκτική προσέγγιση.

Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια 
κατάλληλη, σταθερή βάση για την 
κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία
άριστων ερευνητικών υποδομών, και να 
επιλέξει και να τις κατατάξει κατά σειρά 
προτεραιότητας βάσει κριτηρίων 
ποιότητας και συνάφειας της ΕΕ
προκειμένου η έρευνά της να παραμείνει 
παγκόσμιας κλάσης.  Αυτό απαιτεί την 
πρόβλεψη ευρωπαϊκής αξιολόγησης 
υψηλού επιπέδου βάσει ελέγχου από 
ανεξάρτητους ομολόγους καθώς και
ουσιαστική και αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ ενωσιακών, εθνικών 
και περιφερειακών χρηματοδοτών, για την 
οποία θα επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με 
την πολιτική συνοχής προκειμένου να 
διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια 
συνεκτική προσέγγιση.

Or. en

Τροπολογία 951
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτός ο ειδικός στόχος αντιμετωπίζει μια 
κύρια δέσμευση της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας», η 
οποία υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 
καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη 
έρευνα και καινοτομία. Η πρωτοβουλία 
τονίζει την ανάγκη συνένωσης των πόρων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο, προκειμένου να κατασκευαστούν 
και να λειτουργήσουν ερευνητικές 
υποδομές. Επίσης, η εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη» δίνει έμφαση στην ανάγκη 
ενίσχυσης των ηλεκτρονικών υποδομών 
της Ευρώπης και στη σημασία της 
ανάπτυξης συσπειρώσεων καινοτομίας για 
τη δημιουργία πλεονεκτήματος της 
Ευρώπης στην καινοτομία.

Αυτός ο ειδικός στόχος αντιμετωπίζει μια 
κύρια δέσμευση της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας», η 
οποία υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 
καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη 
έρευνα και καινοτομία. Η πρωτοβουλία 
τονίζει την ανάγκη συνένωσης των πόρων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο, προκειμένου να κατασκευαστούν 
και να λειτουργήσουν  αυτές οι
ερευνητικές υποδομές. Επίσης, η 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη» δίνει 
έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των 
ηλεκτρονικών υποδομών της Ευρώπης και 
στη σημασία της ανάπτυξης 
συσπειρώσεων καινοτομίας για τη 
δημιουργία πλεονεκτήματος της Ευρώπης 
στην καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 952
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
καθίστανται ολοένα και περισσότερο 
πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας 
συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού 
εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και 
πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική 
συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 
όλες τις ερευνητικές υποδομές που 
χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των 

Οι υπερσύγχρονες και σχετικές με την ΕΕ
ερευνητικές υποδομές καθίστανται ολοένα 
και περισσότερο πολύπλοκες και 
δαπανηρές, απαιτώντας συχνά την 
ενσωμάτωση διαφορετικού εξοπλισμού, 
διαφορετικών υπηρεσιών και πηγών 
δεδομένων και εκτενή διακρατική 
συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 
όλες τις ερευνητικές υποδομές που 
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ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 
αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την
υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις
υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών 
(ESFRI), την ενοποίηση και το άνοιγμα 
των εθνικών ερευνητικών εγκαταστάσεων 
και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών 
που υποστηρίζουν τον ψηφιακό 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Τα δίκτυα 
ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη ενισχύουν την οικεία βάση 
ανθρώπινου κεφαλαίου, παρέχοντας 
κατάρτιση παγκόσμιας κλάσης σε μια νέα 
γενιά ερευνητών και μηχανικών, και 
προωθώντας τη διεπιστημονική 
συνεργασία.

χρειάζεται και να τις ανοίξει σε διεθνή 
χρήση. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των 
ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 
αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, 
κριτηρίων ποιότητας και συνάφειας με 
την ΕΕ εκ μέρους του ESFRI και των 
κρατών μελών για υφιστάμενες 
ερευνητικές υποδομές και με την 
εφαρμογή των χαρτών πορείας του 
ESFRI και των κρατών για νέες και/ή 
αναβαθμισμένες υποδομές, με την
κατάταξη κατά προτεραιότητα, τη 
βελτίωση, την ενοποίηση και το άνοιγμα 
των εθνικών ερευνητικών εγκαταστάσεων 
και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών 
που υποστηρίζουν τον ψηφιακό 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας Τα δίκτυα 
ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη έχουν αποτελέσει το πρωταρχικό 
βήμα για να ξεκινήσει η  ολοκλήρωση και 
ενισχυθεί η οικεία βάση ανθρώπινου 
κεφαλαίου, παρέχοντας κατάρτιση σε μια 
νέα γενιά ερευνητών και μηχανικών, και 
προωθώντας τη διεπιστημονική 
συνεργασία. Αυτό ήταν η προϋπόθεση για 
το επόμενο προς επίτευξη βήμα εντός του 
Ορίζοντα 2020.

Or. en

Τροπολογία 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
καθίστανται ολοένα και περισσότερο 
πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας 
συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού 
εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και 
πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική 
συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
καθίστανται ολοένα και περισσότερο 
πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας 
συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού 
εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και 
πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική 
συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 
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διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 
όλες τις ερευνητικές υποδομές που 
χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των 
ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 
αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την
υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις 
υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), 
την ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών 
ερευνητικών εγκαταστάσεων και την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που 
υποστηρίζουν τον ψηφιακό Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας. Τα δίκτυα ερευνητικών 
υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
ενισχύουν την οικεία βάση ανθρώπινου 
κεφαλαίου, παρέχοντας κατάρτιση 
παγκόσμιας κλάσης σε μια νέα γενιά 
ερευνητών και μηχανικών, και 
προωθώντας τη διεπιστημονική 
συνεργασία.

διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 
όλες τις ερευνητικές υποδομές που 
χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των 
ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 
αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με τη 
συνεχή ανάπτυξη και υλοποίηση του 
χάρτη πορείας για τις υποδομές του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), την 
ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών 
ερευνητικών εγκαταστάσεων και την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που 
υποστηρίζουν τον ψηφιακό Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας. Τα δίκτυα ερευνητικών 
υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
ενισχύουν την οικεία βάση ανθρώπινων 
πόρων, παρέχοντας κατάρτιση παγκόσμιας 
κλάσης σε μια νέα γενιά ερευνητών και 
μηχανικών, και προωθώντας τη 
διεπιστημονική συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 954
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
καθίστανται ολοένα και περισσότερο 
πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας 
συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού 
εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και 
πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική 
συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 
όλες τις ερευνητικές υποδομές που 
χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των 
ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 
αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την 
υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις 
υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI),

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
καθίστανται ολοένα και περισσότερο 
πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας 
συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού 
εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και 
πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική 
συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 
όλες τις ερευνητικές υποδομές που 
χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των 
ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 
αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την 
υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις 
υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), 
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την ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών 
ερευνητικών εγκαταστάσεων και την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που 
υποστηρίζουν τον ψηφιακό Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας. Τα δίκτυα ερευνητικών 
υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
ενισχύουν την οικεία βάση ανθρώπινου 
κεφαλαίου, παρέχοντας κατάρτιση 
παγκόσμιας κλάσης σε μια νέα γενιά 
ερευνητών και μηχανικών, και 
προωθώντας τη διεπιστημονική 
συνεργασία.

την ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών 
ερευνητικών εγκαταστάσεων και την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που 
υποστηρίζουν τον ψηφιακό, εντός δικτύου
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Τα δίκτυα 
ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη ενισχύουν την οικεία βάση 
ανθρώπινου κεφαλαίου, παρέχοντας 
κατάρτιση παγκόσμιας κλάσης σε μια νέα 
γενιά ερευνητών και μηχανικών, και 
προωθώντας τη διεπιστημονική 
συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 955
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών,
η Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 
στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 
Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας 
νέων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 
πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να συντονιστεί και να 
εξορθολογιστεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 
οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί 
επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 
λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Η Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο 
στη στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 
Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας 
νέων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 
πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να συντονιστεί και να 
εξορθολογιστεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 
οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί 
επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 
λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.



PE492.761v01-00 134/184 AM\907534EL.doc

EL

παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 956
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 
στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 
Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας 
νέων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 
πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να συντονιστεί και να 
εξορθολογιστεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 
οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί 
επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 
λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 
στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 
Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας 
νέων εγκαταστάσεων στις πιο 
απομακρυσμένες περιφέρειες, στο 
άνοιγμα ευρείας πρόσβασης στις εθνικές 
και ευρωπαϊκές υποδομές, και στη 
διασφάλιση ότι οι περιφερειακές, εθνικές, 
ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές είναι 
συνεπείς και αποτελεσματικές. Δεν είναι 
μόνο ανάγκη να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και να 
συντονιστεί και να εξορθολογιστεί η χρήση 
των εγκαταστάσεων, αλλά και να 
συνενωθούν οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση 
να μπορεί επίσης να αποκτήσει και να 
θέσει σε λειτουργία ερευνητικές υποδομές 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 957
Vicky Ford, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 
στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 
Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας 
νέων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 
πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να συντονιστεί και να 
εξορθολογιστεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 
οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί 
επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 
λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 
στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 
Ένωσης, όπως στον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων των κατά τόπους 
ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών,
στην προώθηση της δημιουργίας νέων 
εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 
πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να συντονιστεί και να 
εξορθολογιστεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 
οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί 
επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 
λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
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στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 
στήριξη των υποδομών σε επίπεδο
Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας 
νέων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 
πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να συντονιστεί και να 
εξορθολογιστεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 
οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί
επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 
λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 
στήριξη των υποδομών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, όπως στην ενθάρρυνση του 
συντονισμού των κατά τόπους 
ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, 
στην προώθηση της δημιουργίας νέων 
εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα και την 
στήριξη της ευρείας πρόσβασης στις 
εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές, και στη 
διασφάλιση ότι οι περιφερειακές, εθνικές, 
ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές είναι 
συνεπείς και αποτελεσματικές. Είναι
αναγκαίο να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη προσπαθειών, να 
ενισχυθεί η συντονισμένη και
αποτελεσματική χρήση των 
εγκαταστάσεων και, εφόσον χρειάζεται, 
να συγκεντρωθούν πόροι έτσι ώστε η 
Ένωση να μπορέσει επίσης να αποκτήσει 
και να θέσει σε λειτουργία ερευνητικές 
υποδομές ανά τον κόσμο.

Or. en

Τροπολογία 959
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη
στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 
Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας 

Η περαιτέρω ανάπτυξη στο επίπεδο της 
ΕΕ απαιτεί αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων με βάση την αριστεία
και την εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο 
προτύπων ποιότητας καθώς  και η 
ευρύτερη χρήση των ερευνητικών 
υποδομών σε επίπεδο Ένωσης  Αυτό θα 
συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
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νέων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 
πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να συντονιστεί και να 
εξορθολογιστεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 
οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί
επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 
λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στην 
επιλογή και στήριξη υποδομών διεθνούς 
κύρους σε επίπεδο Ένωσης, στην 
προώθηση της δημιουργίας νέων και 
ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων, στο 
άνοιγμα ευρείας πρόσβασης στις
καλύτερες εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη  και ο 
κατακερματισμός προσπαθειών και να 
συντονιστεί και να εξορθολογιστεί η χρήση 
των εγκαταστάσεων με την καθιέρωση 
ενδεδειγμένης αξιολόγησης και τον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων, αλλά 
και να συνενωθούν οι πόροι επί των πιο 
αποτελεσματικών και σχετικών με την 
ΕΕ έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί να 
αποκτήσει και να θέσει σε λειτουργία 
ερευνητικές υποδομές που θα την 
καταστήσουν πιο ελκυστική και 
ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 960
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση της εξ αποστάσεως 
συνεργασίας, επεξεργασία μεγάλου όγκου 
δεδομένων, διεξαγωγή πειραμάτων in 
silico και πρόσβαση σε απομακρυσμένες 
πηγές, όλα αυτά σημαίνουν πως η 
υποδομή των ΤΠΕ διαδραματίζει 
μετασχηματιστικό ρόλο στην στήριξη της 
επιστήμης. Θα πρέπει επομένως ένα 
σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού γι' 
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αυτό τον συγκεκριμένο στόχο να διατεθεί 
στις υποδομές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΤΠΕ και οι ηλεκτρονικές υποδομές είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεδομένων των ταχέως 
μεταβαλλόμενων δαπανών των τεχνολογικών εξελίξεων, ίσως είναι λάθος να κλειδωθεί η 
χρηματοδότηση με σε καθορισμένα ποσοστά.

Τροπολογία 961
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΤΠΕ αλλάζουν το πρόσωπο της 
επιστήμης, επιτρέποντας την εξ 
αποστάσεως συνεργασία, την 
επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, 
τη διεξαγωγή πειραμάτων in silico και 
την πρόσβαση σε απομακρυσμένες πηγές. 
Η έρευνα λοιπόν καθίσταται ολοένα και 
πιο διακρατική και διεπιστημονική, 
προϋποθέτοντας τη χρήση υποδομών 
ΤΠΕ εξίσου υπερεθνικών όσο και η ίδια η 
επιστήμη. Επομένως, θα πρέπει ένα 38% 
του προϋπολογισμού για τον 
συγκεκριμένο στόχο να διατεθεί για την 
έρευνα και την καινοτομία στις 
ηλεκτρονικές υποδομές.

Or. en

Τροπολογία 962
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποδοτικότητα ως προς την κλίμακα και 
το πεδίο εφαρμογής που επιτυγχάνει η 
ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς την 
κατασκευή, χρήση και διαχείριση 
ερευνητικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών, θα συμβάλλει σημαντικά στην 
προώθηση του δυναμικού έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρώπης.

Η αποδοτικότητα ως προς την κλίμακα και 
το πεδίο εφαρμογής που επιτυγχάνει η 
ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς την 
κατασκευή, χρήση και διαχείριση 
ερευνητικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών, θα συμβάλλει σημαντικά στην 
προώθηση του δυναμικού έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρώπης και θα 
καταστήσει την ΕΕ πιο ανταγωνιστική σε 
διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 963
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποδοτικότητα ως προς την κλίμακα και 
το πεδίο εφαρμογής που επιτυγχάνει η
ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς την 
κατασκευή, χρήση και διαχείριση
ερευνητικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών, θα συμβάλλει σημαντικά στην 
προώθηση του δυναμικού έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρώπης.

Η αποδοτικότητα ως προς την κλίμακα και 
το πεδίο εφαρμογής που επιτυγχάνει μια 
κοινή και με προτεραιότητες ευρωπαϊκή 
προσέγγιση ως προς την κατασκευή,
λειτουργία και χρήση άριστων και
παγκόσμια κλάσης ερευνητικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υποδομών, θα συμβάλλει 
σημαντικά στην προώθηση του δυναμικού 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
υποδομών για το 2020 και πέραν αυτού, 
προωθώντας το δυναμικό καινοτομίας και
το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και 
ενισχύοντας την ευρωπαϊκή πολιτική για 
τις ερευνητικές υποδομές.

Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
υποδομών για το 2020 και πέραν αυτού, 
προωθώντας το δυναμικό καινοτομίας και 
τους ανθρώπινους πόρους τους, και 
ενισχύοντας την ευρωπαϊκή πολιτική για 
τις ερευνητικές υποδομές.

Or. en

Τροπολογία 965
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
υποδομών για το 2020 και πέραν αυτού, 
προωθώντας το δυναμικό καινοτομίας και 
το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και 
ενισχύοντας την ευρωπαϊκή πολιτική για 
τις ερευνητικές υποδομές.

Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην
επιλογή, ανάπτυξη και στήριξη των
βέλτιστων υφισταμένων και νέων
ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, 
προωθώντας το δυναμικό καινοτομίας και 
το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και 
ενισχύοντας την ευρωπαϊκή πολιτική για 
τις ερευνητικές υποδομές.

Or. en

Τροπολογία 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με 
τα αποτελέσματα της έρευνας και της 
καινοτομίας
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Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί και να 
καταστεί διαθέσιμη μια βάση δεδομένων 
με τα αποτελέσματα της έρευνας και της 
καινοτομία. Αυτή θα είναι ανοιχτή για 
διεθνή συνεργασία. Τόσο οι ερευνητικές 
ομάδες όσο και οι επιχειρήσεις θα 
προσθέτουν περιεχόμενο σε αυτή τη βάση 
δεδομένων, έτσι ώστε να συμβάλουν στη 
δημιουργία μιας αγοράς της καινοτομίας 
και της συνεργασίας και να ενθαρρύνουν 
τη συνάντηση ενδεχομένων εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 967
Vicky Ford, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 
υλοποίησης και λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και
άλλων ερευνητικών υποδομών
παγκόσμιας κλάσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
περιφερειακών εταιρικών εγκαταστάσεων· 
η ενοποίηση των εθνικών ερευνητικών 
υποδομών και η πρόσβαση σε αυτές· και η 
ανάπτυξη, εξάπλωση και λειτουργία 
ηλεκτρονικών υποδομών.

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 
υλοποίησης και λειτουργίας μιας 
διακρατικής πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών (ESFRI) και σε άλλες 
ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας 
κλάσης·  η χρηματοδότηση 
επιχειρησιακών δαπανών με ευρωπαϊκή  
προστιθέμενη αξία (διακρατικές 
δραστηριότητες συντονισμούς,
διακρατική πρόσβαση, αναβαθμίσεις)
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
περιφερειακών εταιρικών εγκαταστάσεων•  
η ενοποίηση των εθνικών ερευνητικών 
υποδομών και η πρόσβαση σε αυτές· και η 
ανάπτυξη, εξάπλωση και λειτουργία 
ηλεκτρονικών υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 
υλοποίησης και λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και 
άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών 
εγκαταστάσεων· η ενοποίηση των εθνικών 
ερευνητικών υποδομών και η πρόσβαση σε 
αυτές· και η ανάπτυξη, εξάπλωση και 
λειτουργία ηλεκτρονικών υποδομών.

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της
προετοιμασίας, οικοδόμησης, υλοποίησης 
και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών (ESFRI) και άλλων 
ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών 
εγκαταστάσεων· η ενοποίηση των εθνικών 
ερευνητικών υποδομών  και η πρόσβαση 
σε αυτές για να μπορούν οι ευρωπαίοι 
επιστήμονες να τις χρησιμοποιούν, 
ανεξάρτητα από το που βρίσκονται, και 
να διεξάγουν έρευνα ανώτατου επιπέδου·
και η ανάπτυξη, εξάπλωση και λειτουργία 
ηλεκτρονικών υποδομών όταν υφίσταται 
μεγάλη προστιθέμενη αξία για την 
παρέμβαση της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 
υλοποίησης και λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και 
άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών 
εγκαταστάσεων· η ενοποίηση των εθνικών 
ερευνητικών υποδομών και η πρόσβαση σε 

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 
υλοποίησης και λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και 
άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών 
εγκαταστάσεων· η ενοποίηση των εθνικών 
ερευνητικών υποδομών πανευρωπαϊκού
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αυτές· και η ανάπτυξη, εξάπλωση και 
λειτουργία ηλεκτρονικών υποδομών.

και περιφερειακού ενδιαφέροντος και η 
πρόσβαση σε αυτές· και η ανάπτυξη, 
εξάπλωση και λειτουργία ηλεκτρονικών 
υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 970
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 
υλοποίησης και λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και 
άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών 
εγκαταστάσεων· η ενοποίηση των εθνικών 
ερευνητικών υποδομών και η πρόσβαση σε
αυτές· και η ανάπτυξη, εξάπλωση και 
λειτουργία ηλεκτρονικών υποδομών.

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της επιλογής,
υλοποίησης και λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και 
άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης άριστων περιφερειακών 
εταιρικών εγκαταστάσεων· στήριξη της σε 
ενωσιακό επίπεδο δυνατότητας 
λειτουργίας των πιο συναφών και 
άριστων εθνικών ερευνητικών υποδομών
με ανοιχτή πρόσβαση· ενσωμάτωσή τους
σε ενωσιακές κατά τόπους υποδομές· και 
η ανάπτυξη, εξάπλωση και λειτουργία 
ηλεκτρονικών υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 971
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προώθηση του δυναμικού καινοτομίας 
των ερευνητικών υποδομών και του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου τους

β) Προώθηση του δυναμικού καινοτομίας 
των ερευνητικών υποδομών και του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου τους με την 
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εξασφάλιση στήριξης βασισμένης στην 
αριστεία και τη συνάφεια ανά την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι 
ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν 
ως πρώιμοι αποδέκτες τεχνολογίας, να 
προωθηθούν οι συμπράξεις Ε&Α με τη 
βιομηχανία, να διευκολυνθεί η 
βιομηχανική χρήση των ερευνητικών 
υποδομών και να υποστηριχθεί η 
δημιουργία συσπειρώσεων καινοτομίας. Η 
εν λόγω δραστηριότητα θα υποστηρίξει 
επίσης την κατάρτιση ή/και τις ανταλλαγές 
προσωπικού διαχείρισης και λειτουργίας 
ερευνητικών υποδομών.

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι 
ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν 
ως πρώιμοι αποδέκτες τεχνολογίας, να 
προωθηθούν οι συμπράξεις Ε&Α με τη 
βιομηχανία, να διευκολυνθεί η 
βιομηχανική χρήση των ερευνητικών 
υποδομών και να υποστηριχθεί η 
δημιουργία συσπειρώσεων καινοτομίας. Η 
εν λόγω δραστηριότητα θα υποστηρίξει 
επίσης την κατάρτιση ή/και τις ανταλλαγές 
προσωπικού διαχείρισης και λειτουργίας 
ερευνητικών υποδομών. Θα ενθαρρυνθούν 
η συνέργεια και η συνέπεια με τις δράσεις 
«Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί» και με τις 
Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 973
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι 
ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν 

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι 
ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν 
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ως πρώιμοι αποδέκτες τεχνολογίας, να 
προωθηθούν οι συμπράξεις Ε&Α με τη 
βιομηχανία, να διευκολυνθεί η 
βιομηχανική χρήση των ερευνητικών 
υποδομών και να υποστηριχθεί η 
δημιουργία συσπειρώσεων καινοτομίας. Η 
εν λόγω δραστηριότητα θα υποστηρίξει 
επίσης την κατάρτιση ή/και τις ανταλλαγές 
προσωπικού διαχείρισης και λειτουργίας 
ερευνητικών υποδομών.

ως πρώιμοι αποδέκτες τεχνολογίας αιχμής, 
να προωθηθούν οι συμπράξεις Ε&Α με τη 
βιομηχανία, να διευκολυνθεί η 
βιομηχανική χρήση των ερευνητικών 
υποδομών και να υποκινηθεί η συνδρομή 
τους στη δημιουργία συσπειρώσεων 
καινοτομίας. Η εν λόγω δραστηριότητα θα 
υποστηρίξει επίσης την κατάρτιση ή/και 
τις ανταλλαγές προσωπικού διαχείρισης 
και λειτουργίας ερευνητικών υποδομών σε 
διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 974
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ενίσχυση της πολιτικής για τις 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και της 
διεθνούς συνεργασίας

γ) Ενίσχυση της πολιτικής για τις 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και της 
διεθνούς συνεργασίας και με την 
καθιέρωση υψηλού επιπέδου και 
ανεξάρτητου ελέγχου από ομότιμους  και 
τον καθορισμό προτεραιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 975
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι 
συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 
χάραξης πολιτικής και των φορέων 
χρηματοδότησης, τα εργαλεία 
χαρτογράφησης και παρακολούθησης για 

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

τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 
δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. Οι 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων διεθνών σχέσεων αυτών 
και ζητείται η γνώμη τους κατά τη 
διαδικασία διαμόρφωσης της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για διεθνή 
συνεργασία στην έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 976
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι 
συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 
χάραξης πολιτικής και των φορέων 
χρηματοδότησης, τα εργαλεία 
χαρτογράφησης και παρακολούθησης και 
να διενεργηθεί υψηλού επιπέδου 
ανεξάρτητη αξιολόγηση και βασισμένη 
στην αριστεία λήψη αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 977
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά και περιφερειακά ταμεία 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου 
για την στήριξη της ανάπτυξης 
δυνατοτήτων στις υποδομές έρευνας.
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Or. en

Τροπολογία 978
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
4β.1.  Εδικός στόχος
Ο ειδικός στόχος είναι η οικοδόμηση μιας 
αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της 
επιστήμης και της κοινωνίας, η 
προσέλκυση νέων ταλέντων στην 
επιστήμη και ο συνδυασμός της 
επιστημονικής αριστείας με την 
κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.
Η ταχεία πρόοδος στη σύγχρονη 
επιστημονική έρευνα και καινοτομία έχει 
εγείρει σημαντικά ηθικά, νομικά και 
κοινωνικά ζητήματα που απαιτούν 
ενισχυμένη σχέση και δέσμευση μεταξύ 
επιστήμης και κοινωνίας.
Η εξεύρεση των ορθών απαντήσεων στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη 
προϋποθέτει τη συμμετοχή όσο το 
δυνατόν περισσότερων φορέων στη 
διαδικασία έρευνας και καινοτομίας. 
Κατά παράδοση, η αλληλεπίδραση 
μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας 
περιοριζόταν σε μια μονόπλευρη 
μεταφορά γνώσης από τα πάνω προς τα 
κάτω, από τους ειδικούς στους πολίτες. Η 
μετάβαση προς μια ανοικτή, 
αποτελεσματική και δημοκρατική 
κοινωνία της γνώσης προϋποθέτει μια 
αλλαγή προς έναν περισσότερο 
αμφίδρομο διάλογο και ενεργό 
συνεργασία πέραν της παραδοσιακής 
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επιστημονικής εκπαίδευσης ή της 
τρέχουσας αντίληψης ότι οι πολίτες είναι 
απλώς καταναλωτές των αποτελεσμάτων 
της έρευνας. Αυτή η διαλογική σχέση και 
η ενεργός συνεργασία αναμφίβολα θα 
δώσουν τη δυνατότητα στην επιστήμη 
και την καινοτομία να προχωρήσουν πιο 
υπεύθυνα.
Η Ένωση χρειάζεται όλα της τα ταλέντα 
για να τονώσει το ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα σε μια παγκόσμια 
οικονομία. Δημιουργικοί άνθρωποι 
υπάρχουν παντού. Επιπλέον, για να 
καλυφθεί η ανάγκη για καθαρή αύξηση 
των ερευνητών στην Ευρώπη κατά ένα 
εκατομμύριο έως το 2020 και να 
επιτευχθεί ο στόχος έντασης Ε&Α του 3% 
του ΑΕΠ, θα πρέπει οι νέοι της Ένωσης 
να επιδιώξουν σταδιοδρομία στον χώρο 
της επιστήμης και το εργατικό δυναμικό 
να εμφανίζει διαφοροποίηση και 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων.
Εντούτοις, καθίσταται ολοένα και πιο 
δύσκολη η προσέλκυση υψηλότερου 
ποσοστού νέων στην επιστήμη και την 
τεχνολογία και υπάρχει εντεινόμενος 
προβληματισμός στην Ευρώπη ότι πολλοί 
νέοι ταλαντούχοι άνθρωποι δεν επιλέγουν 
μια σταδιοδρομία σε αυτούς τους τομείς. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
τα άτομα που έχουν ξεκινήσει μια 
επιστημονική ή τεχνολογική
σταδιοδρομία μπορούν να διατηρήσουν 
τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον τους 
και ότι θα διαθέτουν ευκαιρίες για 
προσωπική εξέλιξη, χωρίς να πρέπει να 
εγκαταλείψουν τον επιστημονικό τους 
κλάδο.
Επίσης, υπάρχει σαφής ανισορροπία όσον 
αφορά την εκπροσώπηση των φύλων 
στον τομέα των επιστημών. Εάν η 
Ευρώπη επιθυμεί να διασφαλίσει ότι 
χρηματοδοτεί ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην υποεκπροσώπηση 
των γυναικών στον τομέα των επιστημών 
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και στον μη συνυπολογισμό των 
διαφορών των φύλων στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας.
4β.2.  Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία 
της ΕΕ
Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ 
επιστήμης και κοινωνίας με σκοπό τη 
διεύρυνση της κοινωνικής και πολιτικής 
στήριξης της επιστήμης και της 
τεχνολογίας σε όλα τα κράτη μέλη 
συνιστά ολοένα και περισσότερο καίριο 
ζήτημα, το οποίο οξύνθηκε σημαντικά 
από την τρέχουσα οικονομική κρίση: στις 
δημοκρατικές κοινωνίες, προκειμένου να 
δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες 
επενδύσεις στις επιστήμες θα πρέπει η 
συντριπτική πλειονότητα των κοινωνικών 
και πολιτικών φορέων να συμμερίζονται 
τις αξίες της επιστήμης, να έχουν 
εκπαιδευτεί ως προς τις διαδικασίες 
αυτής και να είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν τη συνεισφορά της στη 
γνώση, στην κοινωνία και στην 
οικονομική πρόοδο. Οι συνθήκες 
εμπιστοσύνης δεν μπορούν να 
επιτευχθούν εκ των άνω προς τα κάτω.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν  
αναπτυχθεί ένας γόνιμος και 
εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της 
επιστήμης και της κοινωνίας που θα 
εξασφαλίσει μια πιο υπεύθυνη επιστήμη 
και τη χάραξη πολιτικών πιο κοντά στον 
πολίτη. Το ποικιλόμορφο «φυσικό 
εργαστήριο» που αποτελεί η Ένωση και 
τα διαφορετικά οράματα που αναδύονται 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο παρέχουν την 
προστιθέμενη αξία που αυξάνει τη 
συνάφεια του διαλόγου μεταξύ των 
διαφόρων φορέων.
Επιπλέον, η προώθηση με έναν τόσο 
διαδραστικό τρόπο μιας επιστημονικής 
κουλτούρας στην Ευρώπη θα ενισχύσει 
τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές 
αξίες και θα συμβάλλει στην αύξηση του 
ενδιαφέροντος για σταδιοδρομίες στον 
χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
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Η καλή υγεία ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος επιστήμης και τεχνολογίας 
εξαρτάται από την ικανότητά του να 
επωφελείται από νέα ταλέντα και ιδέες 
όπου κι αν αυτά υπάρχουν.
4β.3. Γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων
Τα μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στην 
προσέλκυση νέων ταλέντων στις 
επιστημονικές και τεχνολογικές σπουδές 
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στη 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο 
φύλων όσον αφορά το ανθρώπινο 
δυναμικό που εργάζεται στον τομέα της 
έρευνας στην Ένωση. Στήριξης θα 
τύχουν επίσης η αύξηση της ικανότητάς 
μας να ενσωματώνουμε την επιστημονική 
και τεχνολογική γνώση και μεθοδολογία 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η 
ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέπουν 
τη διεύρυνση και εμβάθυνση της 
κοινωνικής αξιολόγησης των επιλογών, η 
συνεισφορά στην αμφισβήτηση των 
λαϊκιστικών και αντιεπιστημονικών 
κινημάτων και η μέριμνα ότι οι ηθικές 
και κοινωνικές αξίες θα λαμβάνονται 
υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας καινοτομίας.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:
α) η στήριξη της κοινωνιακής 
συμμετοχής στην έρευνα και τεχνολογία 
και η προώθηση της διεπιστημονικής 
έρευνας και καινοτομίας, και 
συγκεκριμένα η στήριξη της συμμετοχής 
των πολιτών στην έρευνα και καινοτομία·
β) η προώθηση της ισότητας των φύλων 
με την στήριξη των αλλαγών στην 
οργάνωση των ερευνητικών ιδρυμάτων 
και στο σχεδιασμό των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Αυτό περιλαμβάνει τις 
διάφορες διαστάσεις του, όπως 
συγκεκριμένα: η διασφάλιση της 
ισότητας στις ερευνητικές σταδιοδρομίες, 
στη λήψη αποφάσεων και η συμπερίληψη 
των διαστάσεων του φύλου στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
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καινοτομίας·
γ) η διαμόρφωση επιστημονικά 
εγγράμματων πολιτών μέσω της 
επίσημης και της άτυπης επιστημονικής 
εκπαίδευσης και η διάδοση 
δραστηριοτήτων επιστημονικού 
ενδιαφέροντος, συγκεκριμένα σε 
επιστημονικά κέντρα και μουσεία, ως 
θεμελιώδης ανάγκη για την ανάπτυξη της 
μελλοντικής κοινωνίας και ως βάση 
συνύπαρξης στη δημοκρατία· να 
καταστούν ελκυστικές οι επιστημονικές 
και τεχνολογικές σταδιοδρομίες για τους 
νέους φοιτητές και να προαχθεί η
βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων, βιομηχανίας και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
δ) η προώθηση ενός πλαισίου ηθικής για 
την έρευνα και καινοτομία, με βάση τις 
θεμελιώδεις ηθικές αρχές μεταξύ των 
οποίων και εκείνες που περιέχονται στο 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
και σε όλους τους σχετικούς νόμους της 
Ένωσης και στις Συμβάσεις·
ε) η βελτίωση της ανοικτής πρόσβασης 
στα επιστημονικά αποτελέσματα (και 
συγκεκριμένα στα δημοσιεύματα και τα 
δεδομένα) προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η διαφάνεια και εμπιστοσύνη μεταξύ των 
παραγόντων, να αυξηθεί η επιστημονική 
αριστεία και η οικονομική 
ανταγωνιστικότητα·
στ) η προώθηση ενός πλαισίου 
διακυβέρνησης για υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία που να ενθαρρύνει τους 
κοινωνικούς παράγοντες (ερευνητές, 
κοινωνία των πολιτών, βιομηχανία, 
φορείς χάραξης πολιτικής) να 
συνεργάζονται μεταξύ τους καθ’ όλη τη 
διαδικασία έρευνας και καινοτομίας, 
προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τη 
διαδικασία αυτή καθώς και τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της, με 
τις προσδοκίες, τις ανάγκες και τις αξίες 
της κοινωνίας·
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ζ) η βελτίωση της γνώσης της 
επικοινωνίας της επιστήμης ώστε να 
αναβαθμιστεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
επιστημόνων, των μη εξειδικευμένων 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού, και η 
παρακολούθηση της αντίληψης της 
επιστήμης από τους πολίτες.

Or. en

Τροπολογία 979
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4α.3. Γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων
(ιγ) στήριξη της συμμετοχής πρόσθετων 
εταίρων που βρίσκονται σε χώρες που δεν 
παρευρίσκονται ακόμα στις υφιστάμενες 
κοινοπραξίες, σε συνεχιζόμενα έργα με 
σκοπό την αύξηση του επιπέδου 
εμπειρογνωμοσύνης, τη διεύρυνση του 
πεδίου και την επιτάχυνση των εξελίξεων.

Or. en

Τροπολογία 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
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ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων:
στήριξη της συμμετοχής πρόσθετων 
εταίρων που βρίσκονται σε χώρες που δεν 
παρευρίσκονται ακόμα στις υφιστάμενες 
κοινοπραξίες.

Or. en

Τροπολογία 981
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και 
να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία
στις ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και 
στη διαστημική έρευνα και καινοτομία, οι 
οποίες υποστηρίζουν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε ένα 
φάσμα υφιστάμενων και 
νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και 
τομέων.

Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και 
να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία  
μέσω της έρευνας και καινοτομίας για 
την ενίσχυση των τεχνολογιών οι οποίες 
υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας σε ένα φάσμα υφιστάμενων 
και νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και 
τομέων.

Or. en

Τροπολογία 982
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 
μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 
μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 
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ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 
να επιταχύνει την καινοτομία, 
μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 
γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 
ενίσχυση υφιστάμενων προϊόντων, 
υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 
νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 
υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 
τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 
επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 
κοινωνικές πτυχές.

ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 
να επιταχύνει την καινοτομία, 
μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 
γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 
ενίσχυση της ποιότητας και της 
βιωσιμότητας υφιστάμενων προϊόντων, 
υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 
νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 
υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 
τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 
επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 
κοινωνικές πτυχές.

Or. en

Τροπολογία 983
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 
μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 
να επιταχύνει την καινοτομία, 
μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 
γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 
ενίσχυση υφιστάμενων προϊόντων, 
υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 
νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 
υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 
τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 
επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 
κοινωνικές πτυχές.

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 
μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 
να επιταχύνει την καινοτομία, 
μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 
γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 
ενίσχυση υφιστάμενων προϊόντων, 
υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 
νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 
υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 
τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 
επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 
κοινωνικές πτυχές καθώς και αυτές της 
ασφάλειας.

Or. en
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Τροπολογία 984
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 
τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 
ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 
στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 
ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 
εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα 
προηγμένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην 
προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση και 
στο διάστημα.

Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 
τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 
ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 
στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 
ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 
εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα 
προηγμένα υλικά, στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη 
βιοτεχνολογία, στην προηγμένη κατασκευή 
και μεταποίηση, καθώς και στο διάστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ είναι το λίκνο της καινοτομίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών αντιπροσωπεύει ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας, 
σημαντικές και αυξανόμενες εξαγωγικές ευκαιρίες και συνεχίζει να έχει την πρωτοπορία ανά 
τον κόσμο. Για να μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει αυτό το  "πλεονέκτημα της πρώτης 
κίνησης" και την ανά τον κόσμο πρωτοπορία στον τομέα αυτό, η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει την 
κεκτημένη της ταχύτητα για την στήριξη του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών.

Τροπολογία 985
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 
τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 
ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 
στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 

Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 
τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 
ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 
στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 
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ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 
εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα 
προηγμένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην 
προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση και 
στο διάστημα.

ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 
εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στις 
κβαντικές τεχνολογίες, στα προηγμένα 
υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση και στο 
διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 
τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 
ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 
στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 
ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 
εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα 
προηγμένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην 
προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση και 
στο διάστημα.

Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 
τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 
ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 
στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 
ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 
εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα 
προηγμένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στις 
τεχνολογίες νερού· στην προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση και στο 
διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 987
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον 
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παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 
τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 
ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 
στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 
ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 
εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα 
προηγμένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην 
προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση και 
στο διάστημα.

παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 
τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 
ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 
στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 
ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 
εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στην 
κβαντική οπτική, στα προηγμένα υλικά, 
στη βιοτεχνολογία, στην προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση στη ρομποτική
και στο διάστημα.

Or. de

Τροπολογία 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο 
παράγοντα ενίσχυσης της 
παραγωγικότητας και της ικανότητας 
καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης 
ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, 
βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, 
παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς 
εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και 
ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών 
λύσεων για τις κοινωνιακές προκλήσεις. Ο 
διεισδυτικός χαρακτήρας των εν λόγω 
δραστηριοτήτων μπορεί να προωθήσει την 
περαιτέρω πρόοδο μέσω 
συμπληρωματικών εφευρέσεων και 
εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη 
απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω 
τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο 
τομέα.

H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο 
παράγοντα ενίσχυσης της 
παραγωγικότητας και της ικανότητας 
καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης 
ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, 
βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, 
παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς 
εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και 
ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών 
λύσεων για τις κοινωνιακές προκλήσεις. Ο 
διεισδυτικός χαρακτήρας των εν λόγω 
δραστηριοτήτων μπορεί να προωθήσει την 
περαιτέρω πρόοδο μέσω 
συμπληρωματικών εφευρέσεων και 
εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη 
απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω 
τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο 
τομέα. Η ανάπτυξη πρόσθετων πιλοτικών 
εφαρμογών ή τεχνοβλαστών από 
ερευνητικά έργα θα στηριχθεί με ευέλικτα 
εργαλεία όπως ανοικτές προσκλήσεις 
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υποβολής προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο 
παράγοντα ενίσχυσης της 
παραγωγικότητας και της ικανότητας 
καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης 
ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, 
βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, 
παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς 
εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και 
ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών 
λύσεων για τις κοινωνιακές προκλήσεις. Ο 
διεισδυτικός χαρακτήρας των εν λόγω 
δραστηριοτήτων μπορεί να προωθήσει την 
περαιτέρω πρόοδο μέσω 
συμπληρωματικών εφευρέσεων και 
εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη 
απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω 
τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο 
τομέα.

H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο 
παράγοντα ενίσχυσης της 
παραγωγικότητας και της ικανότητας 
καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης 
ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, 
βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, 
παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς 
εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και 
ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών 
λύσεων για τις κοινωνιακές προκλήσεις. Ο 
διεισδυτικός χαρακτήρας των εν λόγω 
δραστηριοτήτων μπορεί να προωθήσει την 
περαιτέρω πρόοδο μέσω 
συμπληρωματικών εφευρέσεων και 
εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη
απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω 
τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο 
τομέα. Η ανάπτυξη τεχνοβλαστών από 
ερευνητικά έργα θα στηριχθεί με ευέλικτα 
εργαλεία όπως ανοικτές προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 990
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο 
παράγοντα ενίσχυσης της 
παραγωγικότητας και της ικανότητας 
καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης 
ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, 
βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, 
παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς 
εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και 
ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών 
λύσεων για τις κοινωνιακές προκλήσεις. Ο 
διεισδυτικός χαρακτήρας των εν λόγω 
δραστηριοτήτων μπορεί να προωθήσει την 
περαιτέρω πρόοδο μέσω 
συμπληρωματικών εφευρέσεων και 
εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη 
απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω 
τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο 
τομέα.

H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο 
παράγοντα ενίσχυσης της 
παραγωγικότητας και της ικανότητας 
καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης 
ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, 
βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, 
παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς 
εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και 
ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών
και βιώσιμων λύσεων για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις. Ο διεισδυτικός χαρακτήρας 
των εν λόγω δραστηριοτήτων μπορεί να 
προωθήσει την περαιτέρω πρόοδο μέσω 
συμπληρωματικών εφευρέσεων και 
εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη 
απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω 
τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 991
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 992
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 
λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας που ορίζονται από τη 
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, μαζί με 
την ερευνητική κοινότητα, και δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 
λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας που ορίζονται μαζί με τη 
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την 
ερευνητική κοινότητα και άλλες 
οργανώσεις ενδιαφερόμενων, όπως είναι οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· οι 
δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο όχι 
μόνο την αντιμετώπιση κοινών αναγκών 
και ανησυχιών αλλά και την υποστήριξη 
της εφαρμογής στόχων πολιτικής 
συγκεκριμένα στους εν λόγω τομείς· οι 
δραστηριότητες θα δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων από 
τον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 993
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 
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λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας που ορίζονται από τη 
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, μαζί με 
την ερευνητική κοινότητα, και δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας που ορίζονται από τη 
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, μαζί με 
την ερευνητική κοινότητα και τις 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες 
και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 
λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας που ορίζονται από τη 
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, μαζί με 
την ερευνητική κοινότητα, και δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 
λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας που ορίζονται από τη 
βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, 
μαζί με την ερευνητική κοινότητα, και 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και 
στην καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής σε λύσεις για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις θα στηριχθεί από κοινού με τις 
σχετικές προκλήσεις. Οι εφαρμογές των 

Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής σε λύσεις για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις θα στηριχθεί από κοινού με τις 
σχετικές προκλήσεις. Οι εφαρμογές των 
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τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής που δεν 
εμπίπτουν στις κοινωνιακές προκλήσεις, 
αλλά είναι σημαντικές για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, θα υποστηριχθούν στο 
σκέλος «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 
και βιομηχανικές τεχνολογίες».

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής που δεν 
εμπίπτουν στις κοινωνιακές προκλήσεις, 
αλλά είναι σημαντικές για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, θα υποστηριχθούν στο 
σκέλος «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 
και βιομηχανικές τεχνολογίες». Για να 
εφαρμοσθούν αποδοτικά οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής και οι 
Τεχνολογίες των Επικοινωνιών στην 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις», πρέπει να προβλεφθεί ένας 
μηχανισμός συντονισμού.

Or. en

Τροπολογία 996
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές 
και στις δραστηριότητες επίδειξης, στις 
κλίνες δοκιμών και στα ζωντανά 
εργαστήρια, στην κατασκευή 
πρωτοτύπων και την επικύρωση 
προϊόντων σε πιλοτικές γραμμές. Οι 
δραστηριότητες θα σχεδιαστούν ώστε να 
προωθούν την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας, παροτρύνοντας τη 
βιομηχανία, και ιδίως τις ΜΜΕ, να 
πραγματοποιήσουν περισσότερες
επενδύσεις στην έρευνα και την
καινοτομία.

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στις 
δραστηριότητες Ε&Α και καινοτομίας στα
προεμπορικά και προανταγωνιστικά 
στάδια. Η χρηματοδότηση θα στοχεύσει
στην άρση κοινών τεχνολογικών φραγμών 
και όχι στην ανάδειξη «νικητών» ή 
χρηματοδότηση  συγκεκριμένων 
παραγωγικών γραμμών. Οι 
δραστηριότητες θα σχεδιαστούν ώστε να 
προωθούν την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας ώστε να βελτιωθεί 
συγκεκριμένα η αποδοτικότητα των 
πόρων και της ενέργειάς της και να 
αυξηθούν οι επενδύσεις της στην έρευνα 
και καινοτομία. Οι δραστηριότητες θα 
στηρίξουν συγκεκριμένα τις ΜΜΕ έτσι 
ώστε αυτές να έχουν περισσότερες 
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δυνατότητες  πρόσβασης στις 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία. Άμεσες δραστηριότητες 
επόμενου σταδίου για έργα όπως 
πιλοτικές εφαρμογές, επίδειξη και 
ανάληψη θα τυγχάνουν στήριξης μέσω 
ευέλικτων εργαλείων όπως ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία. Άμεσες δραστηριότητες 
επόμενου σταδίου για έργα όπως 
πιλοτικές εφαρμογές, επίδειξη και 
ανάληψη θα τυγχάνουν στήριξης μέσω 
ευέλικτων εργαλείων όπως ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 999
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στην 
τυποποίηση, στις κλίνες δοκιμών και στα 
ζωντανά εργαστήρια, στην κατασκευή 
πρωτοτύπων και την επικύρωση προϊόντων 
σε πιλοτικές γραμμές. Οι δραστηριότητες 
θα σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στα μικρής 
και μεσαίας κλίμακας καινοτόμα έργα 
που θα ανοίξουν το δρόμο σε μεγάλης 
κλίμακας έργα, στις κλίνες δοκιμών και 
στα ζωντανά εργαστήρια, στην κατασκευή 
πρωτοτύπων και την επικύρωση προϊόντων 
σε πιλοτικές γραμμές. Οι δραστηριότητες 
θα σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
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περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα σχέδια 
μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 1002
Romana Jordan
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία.

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 
δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 
και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 
καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 
λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 
μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και 
στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 
δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 
στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 
επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 
γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 
σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 
παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 
τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα σχέδια μικρής και μεσαίας 
κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 1003
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η κβαντική τεχνολογία, η
βιοτεχνολογία, τα προηγμένα υλικά και τα 
προηγμένα συστήματα κατασκευής. Οι εν 
λόγω πολυεπιστημονικές τεχνολογίες 
έντασης γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
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πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 1004
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η οικολογική καινοτομία, 
η βιοτεχνολογία, τα προηγμένα υλικά και 
τα προηγμένα συστήματα κατασκευής. Οι 
εν λόγω πολυεπιστημονικές τεχνολογίες 
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γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

έντασης γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, η 
τεχνολογία του νερού, τα προηγμένα υλικά 
και τα προηγμένα συστήματα κατασκευής.
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πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Οι εν λόγω πολυεπιστημονικές τεχνολογίες 
έντασης γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
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συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία,
γεωργία, κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)·
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
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προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία,  
στη γεωργία, κ.λπ.). Επομένως, οι 
πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ 
και των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής 
θα αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
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νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία,  
στη γεωργία, κ.λπ.). Επομένως, οι 
πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ 
και των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής 
θα αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει τεράστιο δυναμικό όσον αφορά τις διατομεακές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής στη 
γεωργία.

Τροπολογία 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία,  
στη γεωργία, κ.λπ.). Επομένως, οι 
πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ 
και των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής 
θα αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει τεράστιο δυναμικό όσον αφορά τις διατομεακές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής στη 
γεωργία, ιδίως μέσω των βιομηχανιών γεωργικών εισροών που διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας
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Τροπολογία 1010
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς τόσο 
επιστημονικής (συγκεκριμένα,
μαθηματική) όσο και τεχνολογική έρευνα,
παρέχοντας τη βάση για σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Μια 
ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά τόσο θεωρητικά 
όσο και πρακτικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
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για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 1011
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η
ρομποτική, η νανοτεχνολογία, η κβαντική 
οπτική, η βιοτεχνολογία, τα προηγμένα 
υλικά και τα προηγμένα συστήματα 
κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
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περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. de

Τροπολογία 1012
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 
καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 
πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 
και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από 
κοινού στο πλαίσιο των ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, καθώς και των σχετικών 
κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 
περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών και στην εφαρμογή τους για 
την αντιμετώπιση κοινωνιακών 
προκλήσεων.

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 
καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 
πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 
και στην υλοποίησή τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν μπορούν να γίνουν δεκτά αυτά τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ των πυλώνων και του 
προϋπολογισμού μέσω της συγχρηματοδότησης των  συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) τόσο από τις κοινωνιακές προκλήσεις όσο και τη βιομηχανική υπεροχή. Βασικά, ένα 
μεγάλο μέρος των χρημάτων θα μπορούσε να απορροφηθεί από αυτές τις ΣΔΙΤ.

Τροπολογία 1013
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 1 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 
καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 
πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 
και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 
στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 
σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 
περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών και στην εφαρμογή τους για 
την αντιμετώπιση κοινωνιακών 
προκλήσεων.

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 
καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών, να συμμετάσχουν πλήρως στον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και στην 
υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 
στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 
σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 
περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
καθώς και συμπράξεων με οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
και καινοτομιών και στην εφαρμογή τους 
για την αντιμετώπιση κοινωνιακών 
προκλήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 1014
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 
καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 
πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 
και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 
στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 
σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 
περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών και στην εφαρμογή τους για 
την αντιμετώπιση κοινωνιακών 
προκλήσεων.

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 
καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 
πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 
και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 
στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 
σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 
περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
καθώς και συμπράξεων με οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
και μεθόδων και στην εφαρμογή τους για 
την αντιμετώπιση κοινωνιακών 
προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1015
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Ορίζοντας 2020 δεν πρέπει να χρηματοδοτήσει διαστημική υποδομή αλλά μόνο διαστημική 
έρευνα συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης εφαρμογών πλοήγησης μέσω δορυφόρου. 

Τροπολογία 1016
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 
πληροφορίες ζωτικής σημασίας για 
πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 
ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 
της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 
ερωτήματα, και συμβάλλει στο να 
διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως 
σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η 
διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
διάστημα. Απαιτούνται συντονισμός σε 
επίπεδο Ένωσης και επενδύσεις στην 
έρευνα του διαστήματος (βλ. άρθρο 189 
της ΣΛΕΕ) προκειμένου να διατηρηθεί το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να 
διασφαλιστεί η διαστημική υποδομή της 
Ένωσης, όπως το Galileo, και να 
υποστηριχθεί ο μελλοντικός ρόλος της 
Ένωσης στο διάστημα. Τούτο 
επιτυγχάνεται σε στενή συνεργασία με 
τους εθνικούς οργανισμούς διαστήματος 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος. Επιπλέον, καινοτόμες 
κατάντη υπηρεσίες και εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν πληροφορίες προερχόμενες 
από το διάστημα αποτελούν σημαντική 
πηγή οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και η 
ανάπτυξή τους αποτελεί σημαντική 
ευκαιρία για την Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπου κριθεί σκόπιμο πρέπει να προβλεφθεί συνεργασία με τους οργανισμούς διαστήματος των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 1017
Gaston Franco
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Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 
πληροφορίες ζωτικής σημασίας για 
πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 
ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 
της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 
ερωτήματα, και συμβάλλει στο να 
διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως 
σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η 
διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
διάστημα, αλλά επί του παρόντος είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά προγράμματα 
τα οποία διεξάγονται από ένα υποσύνολο 
κρατών μελών της Ένωσης. Απαιτούνται 
συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης και 
επενδύσεις στην έρευνα του διαστήματος
(βλ. άρθρο 189 της ΣΛΕΕ) προκειμένου να 
διατηρηθεί το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, για παράδειγμα σε 
επιχειρηματικούς τομείς ιδιαίτερα 
έντονου ανταγωνισμού όπως οι 
τηλεπικοινωνίες, να διασφαλιστεί η 
διαστημική υποδομή της Ένωσης, όπως το 
Galileo, και να υποστηριχθεί ο 
μελλοντικός ρόλος της Ένωσης σε όλους 
τους τομείς της διαστημικής βιομηχανίας 
που χειρίζονται τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της ΕΕ 
και/ή δημιουργούν ένα μεγάλο αριθμό 
θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης με 
έδρα την Ευρώπη. Επιπλέον, καινοτόμες 
κατάντη υπηρεσίες και εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν πληροφορίες προερχόμενες 
από το διάστημα αποτελούν επίσης
σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Or. fr
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Τροπολογία 1018
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει κρίσιμη 
μάζα μέσω συμπράξεων, συσπειρώσεων 
και δικτύων, και τυποποίησης, 
προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών επιστημονικών και 
τεχνολογικών κλάδων και τομέων με 
παρόμοιες ερευνητικές και αναπτυξιακές 
ανάγκες, με αποτέλεσμα πρωτόγνωρες 
ανακαλύψεις, νέες τεχνολογίες και 
καινοτόμες λύσεις.

Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει κρίσιμη 
μάζα μέσω συμπράξεων, συσπειρώσεων 
και δικτύων, και τυποποίησης, 
προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών επιστημονικών και 
τεχνολογικών κλάδων και τομέων με 
παρόμοιες ερευνητικές και αναπτυξιακές 
ανάγκες, με αποτέλεσμα πρωτόγνωρες 
ανακαλύψεις, νέες τεχνολογίες και 
καινοτόμες λύσεις. Τα συνεργατικά έργα 
αποτελούν βασικό στόχο για τη 
χρηματοδότηση στον τομέα αυτόν.

Or. de

Τροπολογία 1019
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H ανάπτυξη και υλοποίηση θεματολογίων 
έρευνας και καινοτομίας μέσω 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, η δημιουργία αποτελεσματικών 
βιομηχανικών και πανεπιστημιακών 
δεσμών, η προσέλκυση πρόσθετων 
επενδύσεων, η πρόσβαση σε κεφάλαια 
κινδύνου, η τυποποίηση και η στήριξη 
προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων και η 
προμήθεια καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι όλες ουσιαστικές πτυχές 
για την αντιμετώπιση της 
ανταγωνιστικότητας.

H ανάπτυξη και υλοποίηση θεματολογίων 
έρευνας και καινοτομίας μέσω
Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφόρμων 
και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, η δημιουργία αποτελεσματικών 
βιομηχανικών και πανεπιστημιακών 
δεσμών, η προσέλκυση πρόσθετων 
επενδύσεων, η πρόσβαση σε κεφάλαια 
κινδύνου, η τυποποίηση και η στήριξη 
προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων και η 
προμήθεια καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι όλες ουσιαστικές πτυχές 
για την αντιμετώπιση της 
ανταγωνιστικότητας.
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Τροπολογία 1020
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης μπορεί 
επίσης να στηρίξει τις εμπορικές ευκαιρίες 
μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ή 
διεθνών προτύπων για νεοεμφανιζόμενα 
προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες. Θα 
προωθηθούν δραστηριότητες για τη 
στήριξη της τυποποίησης και της 
διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και 
των προκανονιστικών δραστηριοτήτων.

Η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης θα 
μπορεί επίσης να στηρίξει τις εμπορικές 
ευκαιρίες μέσω της ανάπτυξης 
ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων για 
νεοεμφανιζόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και 
τεχνολογίες. Η εν λόγω ανάπτυξη αυτών 
των προτύπων θα συμβάλει στη 
δημιουργία μιας θετικής δυναμικής που 
θα ανακύψει μέσα από διαβούλευση με 
όλους τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα, 
τόσο από πλευράς επιστήμης όσο και 
βιομηχανίας.  Θα προωθηθούν 
δραστηριότητες για τη στήριξη της 
τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας, 
της ασφάλειας και των προκανονιστικών 
δραστηριοτήτων.

Or. fr


