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Τροπολογία 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το «Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη»23, ο ειδικός στόχος της 
έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) στις ΤΠΕ 
είναι να καταστήσει την Ευρώπη ικανή να 
αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η πρόοδος στις ΤΠΕ προς 
όφελος των πολιτών της, των επιχειρήσεών 
της και της επιστημονικής της κοινότητας.

Σύμφωνα με το «Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη»23, ο ειδικός στόχος της 
έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) στις ΤΠΕ 
είναι να καταστήσει την Ευρώπη ικανή να 
αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η πρόοδος στις ΤΠΕ προς 
όφελος των πολιτών της, των επιχειρήσεών 
της και της επιστημονικής της κοινότητας. 
Οι «ΤΠΕ» περιλαμβάνουν όλους τους 
τομείς ΤΠΕ, μεταξύ άλλων σταθερά και 
ασύρματα δίκτυα, δίκτυα οπτικών ινών 
και δορυφορικά δίκτυα, ηλεκτρονικά 
μέσα δικτύου, ευφυή συστήματα μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και ένθετο 
λογισμικό καθώς και τους ευρείς τομείς 
της φωτονικής, των οργανικών 
ηλεκτρονικών, της ρομποτικής και της 
νανοηλεκτρονικής.

Or. en

Τροπολογία 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 

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

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

Or. en

Τροπολογία 1024
Britta Thomsen
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κεντρικός στόχος του Ορίζοντα 2020 είναι να ενισχυθεί η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ. Για 
παράδειγμα, η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ έχει εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα «Ηγετική θέση 
της βιομηχανίας». Δυστυχώς η ανθρωπιστική σκοπιά της έρευνας στις ΤΠΕ, δηλαδή, η έρευνα 
σχετικά με το πώς βιώνουν οι άνθρωποι και επηρεάζονται από τις ΤΠΕ, δεν αναφέρεται 
καθόλου.  Αυτό είναι ατυχές καθώς η έρευνα στις ΤΠΕ από ανθρωπιστική σκοπιά είναι 
απαραίτητη για να δημιουργηθούν καλύτερες και ανταγωνιστικότερες τεχνολογίες. Εκτός αυτού, 
η Ευρώπη έχει ισχυρό και ζωντανό ανθρωπιστικό περιβάλλον στην έρευνα για τις ΤΠΕ.

Τροπολογία 1025
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 
ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και 
τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική 
πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς 
κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η 
μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων 
των ΤΠΕ, των υποδομών και των 
υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και 
περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς 
της ζωής. Απεριόριστοι πόροι 
υπολογιστικής, επικοινωνιών και 
αποθήκευσης δεδομένων θα διατίθενται σε 
κάθε πολίτη της υφηλίου. Τεράστιες 
ποσότητες πληροφοριών και δεδομένων θα 
παράγονται από αισθητήρες, μηχανές και 
προϊόντα εμπλουτισμένα με πληροφορίες, 
καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση 
κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια 
ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών 
και βιώσιμων χώρων παραγωγής και 
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

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

και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης 
σημασίας εμπορικές και δημόσιες 
υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες 
παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη 
μάθηση, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο 
τομέα θα παρέχονται μέσω ΤΠΕ που 
επιτρέπουν μια καλύτερη 
προσβασιμότητα.    . Οι ΤΠΕ θα παρέχουν 
την κρίσιμη υποδομή για παραγωγικές και 
επιχειρηματικές διαδικασίες, επικοινωνία 
και συναλλαγές. Οι ΤΠΕ είναι επίσης 
απαραίτητες διότι συμβάλλουν σε μείζονες 
προκλήσεις της κοινωνίας, καθώς και σε 
διεργασίες της κοινωνίας, όπως η 
διαμόρφωση κοινοτήτων, η καταναλωτική 
συμπεριφορά και η δημόσια 
διακυβέρνηση, για παράδειγμα δια των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Or. fr

Τροπολογία 1026
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 
ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και 
τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική 
πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς 
κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η 
μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων 
των ΤΠΕ, των υποδομών και των 
υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και 
περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς 
της ζωής. Απεριόριστοι πόροι 
υπολογιστικής, επικοινωνιών και 
αποθήκευσης δεδομένων θα διατίθενται σε 
κάθε πολίτη της υφηλίου. Τεράστιες 
ποσότητες πληροφοριών και δεδομένων θα 
παράγονται από αισθητήρες, μηχανές και 

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

αισθητήρες, μηχανές και προϊόντα 
εμπλουτισμένα με πληροφορίες, 
καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση 
κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια 
ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών 
και βιώσιμων χώρων παραγωγής και 
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης 
σημασίας εμπορικές και δημόσιες 
υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες 
παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη 
μάθηση, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον 
δημόσιο τομέα θα παρέχονται μέσω ΤΠΕ.
Οι ΤΠΕ θα παρέχουν την κρίσιμη υποδομή 
για παραγωγικές και επιχειρηματικές 
διαδικασίες, επικοινωνία και συναλλαγές.
Οι ΤΠΕ είναι επίσης απαραίτητες διότι 
συμβάλλουν σε μείζονες προκλήσεις της 
κοινωνίας, καθώς και σε διεργασίες της 
κοινωνίας, όπως η διαμόρφωση 
κοινοτήτων, η καταναλωτική 
συμπεριφορά, η συμμετοχή στον πολιτικό 
βίο και η δημόσια διακυβέρνηση, για 
παράδειγμα δια των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης.

Or. en

Τροπολογία 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδοχικές αξιολογήσεις των 
δραστηριοτήτων ΤΠΕ του προγράμματος 
πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και 
την καινοτομία έχουν καταδείξει ότι οι 
εστιασμένες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ που 
έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ένωσης ήταν 
καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη 
βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως οι 
κινητές επικοινωνίες, τα κρίσιμης 

Οι διαδοχικές αξιολογήσεις των 
δραστηριοτήτων ΤΠΕ του προγράμματος 
πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και 
την καινοτομία έχουν καταδείξει ότι οι 
εστιασμένες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ που 
έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ένωσης ήταν 
καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη 
βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως οι 
κινητές επικοινωνίες, τα κρίσιμης 
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σημασίας για την ασφάλεια συστήματα 
ΤΠΕ, και για την αντιμετώπιση 
προκλήσεων όπως η ενεργειακή απόδοση ή 
η δημογραφική αλλαγή. Οι επενδύσεις της 
Ένωσης σε ερευνητικές υποδομές των 
ΤΠΕ έχουν παράσχει στους Ευρωπαίους 
ερευνητές την καλύτερη ερευνητική 
δικτύωση και τις καλύτερες 
μηχανογραφικές εγκαταστάσεις στον 
κόσμο.

σημασίας για την ασφάλεια συστήματα 
ΤΠΕ, και για την αντιμετώπιση 
προκλήσεων όπως η ενεργειακή απόδοση ή 
η δημογραφική αλλαγή και η καλύτερη 
απόδοση των συστημάτων υγείας. Οι 
επενδύσεις της Ένωσης σε ερευνητικές 
υποδομές των ΤΠΕ έχουν παράσχει στους 
Ευρωπαίους ερευνητές την καλύτερη 
ερευνητική δικτύωση και τις καλύτερες 
μηχανογραφικές εγκαταστάσεις στον 
κόσμο.

Or. en

Τροπολογία 1028
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων 
και συστημάτων: μηχανική προηγμένων 
και έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων·

α) Μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων 
και συστημάτων: μηχανική προηγμένων, 
ασφαλών και έξυπνων ενσωματωμένων 
συστατικών στοιχείων και συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 1029
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Υπολογιστική νέας γενιάς: προηγμένα 
υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες·

β) Υπολογιστική νέας γενιάς: προηγμένα 
υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπερυπολογιστών και των υπολογιστών 
πλέγματος·

Or. en
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Τροπολογία 1030
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Υπολογιστική νέας γενιάς: προηγμένα 
υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες·

β) Υπολογιστική νέας γενιάς: προηγμένα 
και ασφαλή υπολογιστικά συστήματα και 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: υποδομές, 
τεχνολογίες και υπηρεσίες.

γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: λογισμικό, 
υλικό, υποδομές, τεχνολογίες και 
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων ενισχυμένη 
στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης 
ανοικτών συστημάτων και συστημάτων 
διανομής.

Or. en

Τροπολογία 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: υποδομές, 
τεχνολογίες και υπηρεσίες.

γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: υποδομές, 
τεχνολογίες και υπηρεσίες σε ασφαλές 
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περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 1033
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: υποδομές, 
τεχνολογίες και υπηρεσίες.

γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: υποδομές, 
τεχνολογίες και υπηρεσίες μεταξύ άλλων 
υπολογιστικό νέφος και «Διαδίκτυο των 
πραγμάτων».

Or. en

Τροπολογία 1034
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Υπολογιστικό νέφος: εξελικτικές, 
ασφαλείς υπηρεσίες για μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα, μεγαλύτερη 
ελαστικότητα και χαμηλότερο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 1035
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Τεχνολογίες περιεχομένου και 
διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για 
ψηφιακό περιεχόμενο και
δημιουργικότητα·

δ) Τεχνολογίες περιεχομένου και 
διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για 
ψηφιακό περιεχόμενο, πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανίες, 
περιλαμβανομένης της διαφύλαξης και 
προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς,  της καλλιτεχνικής 
έκφρασης και του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 1036
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Τεχνολογίες περιεχομένου και 
διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για 
ψηφιακό περιεχόμενο και 
δημιουργικότητα·

δ) Τεχνολογίες πρόσβαση στο 
περιεχόμενο και διαχείριση πληροφοριών:
ΤΠΕ για ψηφιακό περιεχόμενο, 
πολιτιστικές βιομηχανίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του τουρισμού, και
δημιουργικότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στην πληροφορία και το περιεχόμενο είναι μίας από τις κύριες προκλήσεις για τους 
πολίτες και τη δημοκρατία στην Ευρώπη καθώς και τομέας υψηλού δυναμικού για νέες θέσεις 
εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1037
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Προηγμένες διεπαφές και ρομπότ:
ρομποτική και έξυπνοι χώροι·

ε) Προηγμένες διεπαφές και ρομπότ:
ρομποτική και έξυπνοι χώροι. Στην 
ανάπτυξη των ρομπότ και των διεπαφών 
του μέλλοντος, έχει καίρια σημασία να 
ενσωματωθούν η γνώση των 
προσδοκιών, των φόβων και των ονείρων 
των ανθρώπων σε σχέση με τις νέες αυτές 
τεχνολογίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ομοίως σημαντικό να τονιστεί η συμβολή των ανθρωπιστικών επιστημών σε σχέση με την 
έρευνα για τις ανθρώπινες τεχνολογίες διεπαφών.  Ειδικότερα κατά την ανάπτυξη ρομπότ και 
διεπαφών για τον άνθρωπο έχει σημασία η γνώση των προσδοκιών και των ανησυχιών των 
ανθρώπων. Αυτή η γνώση θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει καλύτερες και 
ανταγωνιστικότερες τεχνολογίες.

Τροπολογία 1038
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Προηγμένες διεπαφές και ρομπότ: 
ρομποτική και έξυπνοι χώροι·

ε) Προηγμένες διεπαφές και ρομπότ: 
ρομποτική και έξυπνο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) προηγμένα ρομπότ και τεχνολογία με 
εφαρμογές στην υγεία και στις αναπηρίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προηγμένη τεχνολογία όπως τα ρομπότ είναι βασικός παράγοντας στην υγεία.

Τροπολογία 1040
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Μικροηλεκτρονική και 
νανοηλεκτρονική, και φωτονική: κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής σχετικές 
με τη μικροηλεκτρονική και 
νανοηλεκτρονική, και τη φωτονική.

στ) Μικροηλεκτρονική και 
νανοηλεκτρονική, και φωτονική και 
κβαντική υπολογιστική: κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής σχετικές 
με τη μικροηλεκτρονική και 
νανοηλεκτρονική, και τη φωτονική και την 
κβαντική υπολογιστική.

Or. en

Τροπολογία 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) Ρυθμιστικές και οικονομικές 
προκλήσεις για το μέλλον: νέες 
διεκδικήσεις και ανάγκες για το 
ρυθμιστικό και οικονομικό πλαίσιο ως 
συνέπεια του αντικτύπου των νέων 
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τεχνολογιών και εφαρμογών στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.
Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 
των ΤΠΕ, η ποικιλότητα των τομέων και 
των κύκλων έρευνας που χαρακτηρίζουν 
τις ΤΠΕ εξασφαλίζεται με κανόνες 
συμμετοχής που επιτρέπουν την εκκίνηση 
δαπανηρών, μακροπρόθεσμων και 
μεγάλης κλίμακας έργων καθώς και 
δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ταχέως 
τις ευκαιρίες που εντοπίζονται στην 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1043
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιδιώξει 
την αριστεία και να εστιασθεί σε τομείς 
του μέλλοντος και τεχνολογίες 
στρατηγικής σημασίας σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα της τελικής έκθεσης της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου, του Ιουνίου 2011, σχετικά με 
τις βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής.

Or. fr

Τροπολογία 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω έξι μείζονες γραμμές 
δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν 
όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής 
φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με 
βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της 
κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας 
και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις 
εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν 
παράλληλα με το σκέλος των σχετικών 

Οι εν λόγω έξι μείζονες γραμμές 
δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν 
όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής 
φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με 
βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της 
κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας 
και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις 
εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν 
παράλληλα με το σκέλος των σχετικών 
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κοινωνιακών προκλήσεων. κοινωνιακών προκλήσεων. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται στο να εξασφαλισθεί ότι 
λύσεις ανωτάτου τεχνολογικού επιπέδου 
στον τομέα των ΤΠΕ επιλέγονται για έργα 
που χρηματοδοτούνται βάσει της 
προτεραιότητας των κοινωνιακών 
προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1045
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.
Από τη χρηματοδότηση της Ένωσης θα 
ωφεληθούν επιμερισμένες διευκολύνσεις 
και υποδομές ανοιχτές σε πληθώρα 
παραγόντων μεταξύ άλλων ιδιαίτερα οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια
και αστικές υποδομές που παρέχονται 
στο πλαίσιο του σχεδίου «έξυπνη πόλη»
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.

Or. en

Τροπολογία 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω έξι μείζονες γραμμές 
δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν 
όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής 
φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με 
βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της 
κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας 
και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις 
εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν 
παράλληλα με το σκέλος των σχετικών 
κοινωνιακών προκλήσεων.

Οι εν λόγω επτά μείζονες γραμμές 
δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν 
όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής 
φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με 
βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της 
κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας 
και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις 
εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν 
παράλληλα με το σκέλος των σχετικών 
κοινωνιακών προκλήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων και ιδιαίτερα το 
δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή είναι 
βασικό στοιχείο στην ΕΕ. Ο «Ορίζοντας 
2020» στηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη 
συστημάτων που μπορούν να δώσουν 
στους πολίτες της Ευρώπης πλήρη έλεγχο 
των επικοινωνιών τους.

Or. en

Τροπολογία 1049
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 
διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης 
στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 
ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 
στις νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους 
σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 
διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης 
στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 
ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 
στις ασφαλείς και υπεύθυνες 
νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους σε 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

Or. en

Τροπολογία 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η
διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης 
στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 
ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων
στις νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους 
σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η
προετοιμασία της υπεροχής της Ένωσης 
στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 
ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων  
και των ευρεσιτεχνιών στις 
νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους σε 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πράγματα είναι διαφορετικά στην πραγματικότητα: η Ευρώπη υστερεί έναντι των 
κυριότερων ανταγωνιστών της – των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας – στις οποίες 
ανήκει πάνω από το ήμισυ της επενδύσεων και τα δύο τρίτα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
κατατίθενται σε όλο τον κόσμο.

Τροπολογία 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως το 2020 οι νανοτεχνολογίες θα 
ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 
απρόσκοπτα με τις περισσότερες
τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 
οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 
ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 
βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 
διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 
των πόρων.

Έως το 2015, η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει όλη τη σχετική νομοθεσία 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
ασφάλεια όσον αφορά όλες τις εφαρμογές 
των νανοϋλικών σε προϊόντα που 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, 
το περιβάλλον ή την ασφάλεια κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Έως το
2020 οι νανοτεχνολογίες θα 
ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 
απρόσκοπτα με τις περισσότερες 
τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 
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οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 
ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 
βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 
διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 
των πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ψήφισμά του που ενέκρινε τον Απρίλιο του 2009, το Κοινοβούλιο θεώρησε ιδιαίτερα 
σημαντική την σαφή εξέταση των νανοϋλικών τουλάχιστον στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα απόβλητα, τον αέρα και το νερό και την 
προστασία των εργαζομένων.

Τροπολογία 1052
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως το 2020 οι νανοτεχνολογίες θα 
ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 
απρόσκοπτα με τις περισσότερες 
τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 
οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 
ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 
βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 
διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 
των πόρων.

Έως το 2020 οι νανοτεχνολογίες θα 
ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 
απρόσκοπτα με τις περισσότερες 
τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 
οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 
ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 
βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 
διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 
των πόρων. Ο όρος νανοτεχνολογία 
περιγράφει μια αναδυόμενη τεχνολογική 
εποχή.

Or. en

Τροπολογία 1053
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 3



AM\907546EL.doc 23/182 PE492.765v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει επίσης να θέσει ένα 
παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης για ασφαλή 
και υπεύθυνη ανάπτυξη της 
νανοτεχνολογίας και διακυβέρνηση που 
εξασφαλίζει μεγάλα οφέλη τόσο για την 
κοινωνία όσο και για τη βιομηχανία.

Η Ευρώπη πρέπει επίσης να θέσει ένα 
παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης για ασφαλή, 
εξασφαλισμένη και υπεύθυνη ανάπτυξη 
της νανοτεχνολογίας και διακυβέρνηση 
που εξασφαλίζει μεγάλα οφέλη τόσο για 
την κοινωνία όσο και για τη βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 1054
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 
εξελισσόμενων τεχνολογιών με 
αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν 
επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος 
χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, τις 
βιοεπιστήμες, την υγειονομική περίθαλψη 
και τα καταναλωτικά αγαθά, από τη 
στιγμή που η έρευνα οδηγήσει σε
πρωτοποριακά προϊόντα και διαδικασίες 
παραγωγής.

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 
εξελισσόμενων τεχνολογιών με 
αποδεδειγμένες δυνατότητες, οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν επαναστατικό 
αντίκτυπο, παραδείγματος χάριν στα 
υλικά, τις ΤΠΕ, τις βιοεπιστήμες, την 
υγειονομική περίθαλψη και τα 
καταναλωτικά αγαθά, εάν η έρευνα 
οδηγήσει σε βιώσιμα και ανταγωνιστικά
προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1055
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 
εξελισσόμενων τεχνολογιών με 

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 
εξελισσόμενων τεχνολογιών με 
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αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν 
επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος 
χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, τις 
βιοεπιστήμες, την υγειονομική περίθαλψη 
και τα καταναλωτικά αγαθά, από τη στιγμή 
που η έρευνα οδηγήσει σε πρωτοποριακά 
προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.

αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν 
επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος 
χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, την κατασκευή, 
τις βιοεπιστήμες, την υγειονομική 
περίθαλψη και τα καταναλωτικά αγαθά, 
από τη στιγμή που η έρευνα οδηγήσει σε 
πρωτοποριακά προϊόντα και διαδικασίες 
παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1056
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νανοτεχνολογίες διαδραματίζουν 
κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Η επιτυχής ανάπτυξη των εν 
λόγω κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής θα συμβάλλει στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
Ένωσης, παρέχοντας νεωτεριστικά και 
βελτιωμένα προϊόντα ή αποδοτικότερες 
διαδικασίες και εξευρίσκοντας απαντήσεις 
στις μελλοντικές προκλήσεις.

Οι νανοτεχνολογίες διαδραματίζουν 
κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Η επιτυχής ανάπτυξη των εν 
λόγω κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής μπορεί να συμβάλει στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
Ένωσης, παρέχοντας νεωτεριστικά και 
βελτιωμένα προϊόντα ή αποδοτικότερες 
διαδικασίες και εξευρίσκοντας απαντήσεις 
στις μελλοντικές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1057
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει 
και να αξιοποιήσει τη θέση της στην 
παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια 
ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου 
πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων 
και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ 
διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να 
μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε 
βιώσιμα εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα 
της εκτίμησης κινδύνου και της 
διαχείρισης, καθώς και η υπεύθυνη 
διακυβέρνηση λειτουργούν ως 
καθοριστικοί παράγοντες των 
μελλοντικών επιπτώσεων των 
νανοτεχνολογιών στην κοινωνία και την 
οικονομία.

Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει 
και να αξιοποιήσει τη θέση της στην 
παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια 
ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου 
πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων 
και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ 
διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να 
μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε
ασφαλή, διατηρήσιμα και βιώσιμα 
εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα της 
εκτίμησης κινδύνου και της διαχείρισης, 
καθώς και η υπεύθυνη διακυβέρνηση
συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες των 
μελλοντικών επιπτώσεων των 
νανοτεχνολογιών στην κοινωνία και την 
οικονομία, και ως εκ τούτου θα 
υποστηριχθούν δραστηριότητες σε 
αυτούς τους τομείς μέσω του «Ορίζοντα 
2020».

Or. en

Τροπολογία 1058
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει 
και να αξιοποιήσει τη θέση της στην 
παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια
ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου 
πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων 
και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ 
διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να 
μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε 
βιώσιμα εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα 
της εκτίμησης κινδύνου και της 
διαχείρισης, καθώς και η υπεύθυνη 
διακυβέρνηση λειτουργούν ως 
καθοριστικοί παράγοντες των μελλοντικών 

Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει 
και να αξιοποιήσει τη θέση της στην 
παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια 
ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου 
πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων 
και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ 
διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να 
μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε 
βιώσιμα εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα 
της εκτίμησης κινδύνου και της 
διαχείρισης, καθώς και η υπεύθυνη 
διακυβέρνηση λειτουργούν ως 
καθοριστικοί παράγοντες των μελλοντικών 
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επιπτώσεων των νανοτεχνολογιών στην 
κοινωνία και την οικονομία.

επιπτώσεων των νανοτεχνολογιών στην 
κοινωνία και την οικονομία, 
περιλαμβανομένων των πτυχών της 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 1059
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
θα είναι η ευρεία και υπεύθυνη εφαρμογή 
των νανοτεχνολογιών στην οικονομία ώστε 
να παραχθούν οφέλη με μεγάλο αντίκτυπο
στην κοινωνία και τη βιομηχανία. Για να 
διασφαλιστούν οι δυνητικές ευκαιρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων 
εταιρειών και της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, η έρευνα πρέπει να 
παρέχει τα αναγκαία εργαλεία που θα 
επιτρέπουν τη σωστή υλοποίηση της 
τυποποίησης και των κανονιστικών 
ρυθμίσεων.

Συνεπώς, επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
θα είναι η υπεύθυνη και βιώσιμη
εφαρμογή των νανοτεχνολογιών στην 
οικονομία ώστε να παραχθούν οφέλη με 
μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον, την
κοινωνία και τη βιομηχανία. Για να 
διασφαλιστούν οι δυνητικές ευκαιρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων 
εταιρειών και της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, η έρευνα πρέπει να 
παρέχει τα αναγκαία εργαλεία που θα 
επιτρέπουν τη σωστή υλοποίηση της 
τυποποίησης και των κανονιστικών 
ρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 1060
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 
προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 
προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 
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λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 
ειδικότερα στην ηλεκτρονική, την 
ιατρική, τις νέες πηγές ενέργειας και τα 
νέα υλικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση των ιδιοτήτων και της αντίστασης προϊόντων μέσω προσφυγής στη  νανομετρική 
κλίμακα δικαιολογείται περισσότερο σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς ή στην ιατρική 
(μακροπρόθεσμα, δυνατότητα ένεσης φαρμάκου σε καρκινικό κύτταρο) από ό,τι σε άλλους.  
Οφείλουμε να προβληματιστούμε σχετικά με την προσφυγή στην επαναστατική αυτή τεχνολογία, 
λόγου χάριν στον αγροτοβιομηχανικό τομέα, δεδομένου ότι δεν έχει αποδειχθεί ο αβλαβής 
χαρακτήρας των νανοσωματιδίων για την υγεία (μπορούν να εισδύσουν στα κύτταρα και να 
συσσωρευτούν) και το περιβάλλον. 

Τροπολογία 1061
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 
προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 
λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 
προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 
λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 
προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 
λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 
προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 
λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως 
ΤΠΕ, βιοεπιστήμες, υγειονομική 
περίθαλψη και καταναλωτικά αγαθά.

Or. en

Τροπολογία 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 
εφαρμογή των νανοτεχνολογιών

β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 
εφαρμογή των νανοτεχνολογιών, 
ειδικότερα όταν χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή προϊόντων που 
προορίζονται να έλθουν σε άμεση επαφή 
με το ανθρώπινο σώμα

Or. fr

Τροπολογία 1064
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 
εφαρμογή των νανοτεχνολογιών

β) Μέριμνα για ασφαλή και βέβαιη 
ανάπτυξη και εφαρμογή των 
νανοτεχνολογιών

Or. en
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Τροπολογία 1065
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 
για τις δυνητικές επιπτώσεις των 
νανοτεχνολογιών και των 
νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 
περιβάλλον, και παροχή εργαλείων για την 
εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής.

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 
για τις δυνητικές επιπτώσεις των 
νανοτεχνολογιών και των 
νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 
περιβάλλον, και παροχή ειδικών για τον 
σκοπό αυτό, μη ζωικών εργαλείων για την 
εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νανοϋλικά αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται σε διάφορα προϊόντα ολοένα και 
περισσότερο. Ωστόσο, πολλές από τις υφιστάμενες μεθόδους δοκιμών τοξικότητας είναι 
ανεπαρκείς για την αξιολόγηση των νανοϋλικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει επειγόντως ανάγκη 
για μια νέα, συναφή για τον άνθρωπο, προσέγγιση δοκιμών όσον αφορά τα νανοϋλικά, χωρίς τη 
χρήση ζώων.

Τροπολογία 1066
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 
νανοτεχνολογίας προς όφελος της 
κοινωνίας.

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 
νανοτεχνολογίας προς όφελος της 
κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
της προφύλαξης και αξιολογώντας την 
κοινωνική αποδοχή και συνάφεια των 
ειδικών εφαρμογών.
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Or. en

Τροπολογία 1067
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 
νανοτεχνολογίας προς όφελος της 
κοινωνίας.

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 
νανοτεχνολογίας προς όφελος της 
κοινωνίας και της κοινωνικής αποδοχής 
των ειδικών εφαρμογών της 
νανοτεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 1068
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο δ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 
ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 
διεργασιών, καθώς και κλιμάκωση με 
σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής 
προϊόντων και τις εγκαταστάσεις 
πολλαπλής χρήσης ώστε να 
διασφαλίζεται η αποδοτική μεταφορά 
γνώσεων στη βιομηχανική καινοτομία.

Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 
ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 
διεργασιών.

Or. en
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Τροπολογία 1069
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο δ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 
ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 
διεργασιών, καθώς και κλιμάκωση με 
σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής 
προϊόντων και τις εγκαταστάσεις 
πολλαπλής χρήσης ώστε να διασφαλίζεται 
η αποδοτική μεταφορά γνώσεων στη 
βιομηχανική καινοτομία.

Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 
ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 
διεργασιών, βιοτεχνολογική παραγωγή 
βιονανοϋλικών καθώς και κλιμάκωση με 
σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής 
προϊόντων και τις εγκαταστάσεις 
πολλαπλής χρήσης ώστε να διασφαλίζεται 
η αποδοτική μεταφορά γνώσεων στη 
βιομηχανική καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ανάπτυξη τεχνικών ενίσχυσης 
ικανοτήτων, μεθόδων μέτρησης και 
εξοπλισμού

ε) Ανάπτυξη τεχνικών ενίσχυσης 
ικανοτήτων, χαρακτηρισμού, μεθόδων 
μέτρησης και εξοπλισμού

Or. en

Τροπολογία 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 
ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 
και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 
ανταγωνιστικότερα προϊόντα που 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 
ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 
ή νέα υλικά για δεδομένη λειτουργία, και 
βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 
ανταγωνιστικότερα προϊόντα που 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1072
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 
ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 
και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 
ανταγωνιστικότερα προϊόντα που 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 
ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 
ή για μια συγκεκριμένη λειτουργία και 
βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 
ανταγωνιστικότερα και προσιτά για τους 
καταναλωτές προϊόντα που 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων.

Or. fr

Τροπολογία 1073
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 
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ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 
και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 
ανταγωνιστικότερα προϊόντα που 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων.

ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 
ή νέα υλικά για μια δεδομένη λειτουργία,
και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 
πιο προσιτά και ανταγωνιστικότερα 
προϊόντα που ελαχιστοποιούν τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την 
κατανάλωση πόρων.

Or. fr

Τροπολογία 1074
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 
ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 
και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 
ανταγωνιστικότερα προϊόντα που 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 
ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 
και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 
ανταγωνιστικότερα προϊόντα που 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων 
και βελτιώνουν την ασφάλεια και την 
προστασία.

Or. en

Τροπολογία 1075
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της 
βιομηχανικής καινοτομίας και είναι 
βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα 
υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και 

Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της 
βιομηχανικής καινοτομίας και είναι 
βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα 
υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και 
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βελτιωμένες επιδόσεις είναι απαραίτητα 
για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών και τομέων.

βελτιωμένες επιδόσεις, ιδίως όσον αφορά 
την αποτελεσματική χρήση πόρων και 
ενέργειας, είναι απαραίτητα για τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών και τομέων.

Or. en

Τροπολογία 1076
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρειάζονται νέα προηγμένα υλικά για την 
ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και 
διαδικασιών καλύτερων επιδόσεων. Τα εν 
λόγω υλικά αποτελούν μέρος της λύσης 
για τις βιομηχανικές και κοινωνιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, 
παρέχουν καλύτερες επιδόσεις κατά τη 
χρήση τους, έχουν λιγότερες απαιτήσεις ως 
προς τους πόρους και την ενέργεια, και 
διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των 
προϊόντων έως το τέλος του κύκλου ζωής 
τους.

Χρειάζονται νέα προηγμένα υλικά για την 
ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και 
διαδικασιών καλύτερων επιδόσεων και για 
την υποκατάσταση σπάνιων πόρων όπως 
οι σπάνιες γαίες. Τα εν λόγω υλικά 
αποτελούν μέρος της λύσης για τις 
βιομηχανικές και κοινωνιακές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε, παρέχουν καλύτερες 
επιδόσεις κατά τη χρήση τους, έχουν 
λιγότερες απαιτήσεις ως προς τους πόρους 
και την ενέργεια, και διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των προϊόντων έως το τέλος 
του κύκλου ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 1077
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρειάζονται νέα προηγμένα υλικά για την 
ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και 
διαδικασιών καλύτερων επιδόσεων. Τα εν 

Χρειάζονται νέα προηγμένα υλικά για την 
ανάπτυξη βιώσιμων, ασφαλών και 
εγγυημένων προϊόντων και διαδικασιών 
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λόγω υλικά αποτελούν μέρος της λύσης 
για τις βιομηχανικές και κοινωνιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, 
παρέχουν καλύτερες επιδόσεις κατά τη 
χρήση τους, έχουν λιγότερες απαιτήσεις ως 
προς τους πόρους και την ενέργεια, και 
διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των 
προϊόντων έως το τέλος του κύκλου ζωής 
τους.

καλύτερων επιδόσεων. Τα εν λόγω υλικά 
αποτελούν μέρος της λύσης για τις 
βιομηχανικές και κοινωνιακές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε, παρέχουν καλύτερες 
επιδόσεις κατά τη χρήση τους, έχουν 
λιγότερες απαιτήσεις ως προς τους πόρους 
και την ενέργεια, και διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα, την ασφάλεια και τον 
εγγυημένο εφοδιασμό των προϊόντων έως 
το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάπτυξη με γνώμονα την εφαρμογή 
συχνά περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 
εντελώς νέων υλικών, με δυνατότητα να 
επιτυγχάνουν εν χρήσει τις 
προγραμματισμένες επιδόσεις. Τα εν λόγω 
υλικά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 
αλυσίδας εφοδιασμού κατά την κατασκευή 
υψηλής αξίας. Αποτελούν επίσης τη βάση 
της προόδου σε εγκάρσιους τεχνολογικούς 
τομείς (επί παραδείγματι, βιοεπιστήμες, 
ηλεκτρονική και φωτονική), και σχεδόν σε 
όλους τους τομείς της αγοράς. Τα ίδια τα 
υλικά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην 
αύξηση της αξίας των προϊόντων και των 
επιδόσεών τους. Η εκτιμώμενη αξία και ο 
αντίκτυπος των προηγμένων υλικών είναι 
σημαντικά, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
περίπου 6% και αναμενόμενο μέγεθος 
στην αγορά της τάξεως των 100 
δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015.

Η ανάπτυξη με γνώμονα την εφαρμογή 
συχνά περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 
εντελώς νέων υλικών, με δυνατότητα να 
επιτυγχάνουν εν χρήσει τις 
προγραμματισμένες επιδόσεις. Τα εν λόγω 
υλικά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 
αλυσίδας εφοδιασμού κατά την κατασκευή 
υψηλής αξίας. Αποτελούν επίσης τη βάση 
της προόδου σε εγκάρσιους τεχνολογικούς 
τομείς (επί παραδείγματι, βιοεπιστήμες, 
ηλεκτρονική και φωτονική που βρίσκουν 
εφαρμογή στην υγεία, τις κατασκευές και 
τις μεταφορές μεταξύ άλλων τομέων της 
βιομηχανίας), και σχεδόν σε όλους τους 
τομείς της αγοράς. Τα ίδια τα υλικά 
αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην 
αύξηση της αξίας των προϊόντων και των 
επιδόσεών τους. Η εκτιμώμενη αξία και ο 
αντίκτυπος των προηγμένων υλικών είναι 
σημαντικά, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
περίπου 6% και αναμενόμενο μέγεθος 
στην αγορά της τάξεως των 100 
δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015.

Or. en
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Τροπολογία 1079
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επιτάχυνση της προόδου, θα 
προωθηθεί μια διεπιστημονική και 
συγκλίνουσα προσέγγιση, η οποία 
συμπεριλαμβάνει τη χημεία, τη φυσική, τις 
μηχανολογικές και τεχνολογικές 
επιστήμες, τη θεωρητική και υπολογιστική 
μοντελοποίηση, τις βιολογικές επιστήμες 
και ολοένα και περισσότερο το 
δημιουργικό βιομηχανικό σχέδιο.

Για την επιτάχυνση της προόδου, θα 
προωθηθεί μια διεπιστημονική και 
συγκλίνουσα προσέγγιση που θα 
επωφεληθεί από την ηγετική θέση που 
κατέχει η ευρωπαϊκή υποδομή έρευνας 
ανά τον κόσμο, η οποία συμπεριλαμβάνει 
τη χημεία, τη φυσική, τις μηχανολογικές 
και τεχνολογικές επιστήμες, τη θεωρητική 
και υπολογιστική μοντελοποίηση, τις 
βιολογικές επιστήμες και ολοένα και 
περισσότερο το δημιουργικό βιομηχανικό 
σχέδιο.

Or. en

Τροπολογία 1080
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
ως βάση για νέες παραγωγές, όπως π.χ. το 
CO2 ως βάση άνθρακα για ευγενή χημικά 
προϊόντα και εναλλακτικά καύσιμα.

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
ως βάση για νέες παραγωγές.

Or. en
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Τροπολογία 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
ως βάση για νέες παραγωγές, όπως π.χ. το 
CO2 ως βάση άνθρακα για ευγενή χημικά 
προϊόντα και εναλλακτικά καύσιμα.

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πρώτες 
ύλες από βιομάζα και 
επαναχρησιμοποιώντας ενώσεις από τα 
απόβλητά της ως βάση για νέες 
παραγωγές, όπως π.χ. το CO2 ως βάση 
άνθρακα για ευγενή χημικά προϊόντα και 
εναλλακτικά καύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 1082
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
ως βάση για νέες παραγωγές, όπως π.χ. το 
CO2 ως βάση άνθρακα για ευγενή χημικά 
προϊόντα και εναλλακτικά καύσιμα.

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
ως βάση για νέες παραγωγές, όπως π.χ. το 
CO2 ως βάση άνθρακα για ευγενή χημικά 
προϊόντα και εναλλακτικά καύσιμα και η 
εξόρυξη από αστικά απόβλητα για την 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
σπάνιων γαιών.
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Or. en

Τροπολογία 1083
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
ως βάση για νέες παραγωγές, όπως π.χ. το 
CO2 ως βάση άνθρακα για ευγενή χημικά 
προϊόντα και εναλλακτικά καύσιμα.

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
ως βάση για νέες παραγωγές, όπως π.χ. 
χρησιμοποιώντας το CO2 ως βάση 
άνθρακα για ευγενή χημικά προϊόντα και 
εναλλακτικά καύσιμα αντί των πηγών 
άνθρακα ορυκτών καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 1084
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα με αντικείμενο τα λειτουργικά 
υλικά, τα πολυλειτουργικά υλικά και τα 
δομικά υλικά, με σκοπό την καινοτομία σε 
όλους τους βιομηχανικούς τομείς.

Σύνθεση (δημιουργία) και έρευνα με 
αντικείμενο τα λειτουργικά υλικά, τα 
πολυλειτουργικά υλικά και τα δομικά 
υλικά, με σκοπό την καινοτομία σε όλους 
τους βιομηχανικούς τομείς.

Or. en



AM\907546EL.doc 39/182 PE492.765v01-00

EL

Τροπολογία 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Νέα υλικά και τεχνικές που αφορούν 
τη διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτισμικής κληρονομιάς

Or. en

Τροπολογία 1086
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για να εξασφαλιστεί 
η αποδοτική και βιώσιμη κλιμάκωση 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
βιομηχανική κατασκευή μελλοντικών 
προϊόντων.

Έρευνα και ανάπτυξη για να εξασφαλιστεί 
η αποδοτική και βιώσιμη, ασφαλής και 
σίγουρη κλιμάκωση προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η βιομηχανική κατασκευή 
μελλοντικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για να εξασφαλιστεί 
η αποδοτική και βιώσιμη κλιμάκωση 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
βιομηχανική κατασκευή μελλοντικών 

Έρευνα και ανάπτυξη για να εξασφαλιστεί 
η αποδοτική και βιώσιμη κλιμάκωση 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
βιομηχανική κατασκευή έξυπνων
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προϊόντων. μελλοντικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Υλικά για βιώσιμη βιομηχανία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

δ) Υλικά για βιώσιμη βιομηχανία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο δ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών,
καθώς και καταναλωτικής συμπεριφοράς 
που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών,
που θα προέρχονται από βιομάζα και
διοξείδιο του άνθρακα ως πηγή άνθρακα 
και καταναλωτικής συμπεριφοράς που 
μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και 
μειώνουν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο δ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών, 
καθώς και καταναλωτικής συμπεριφοράς 
που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών,
επιχειρηματικών μοντέλων καθώς και
υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς 
που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο δ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών, 
καθώς και καταναλωτικής συμπεριφοράς 
που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών, 
καθώς και καταναλωτικής συμπεριφοράς 
που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 1092
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο δ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών, 
καθώς και καταναλωτικής συμπεριφοράς 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών, 
καθώς και καταναλωτικής συμπεριφοράς 
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που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Νέες πρώτες ύλες για τη χημική 
βιομηχανία
Ανάπτυξη εναλλακτικής πρώτης ύλης για 
τη χημική βιομηχανία, μεταξύ άλλων 
μέσω της χρήσης τεχνολογιών συνθετικού 
αερίου (syngas), που θα κυμαίνεται από 
άνθρακα, βιομάζα και υλικά αποβλήτων 
έως το φιλικό προς το περιβάλλον 
υποκατάστατο πετρελαίου ως 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πηγή 
άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Υλικά για δημιουργικές βιομηχανίες ε) Διατήρηση και βέλτιστη αξιοποίηση 
της ευρωπαϊκής κληρονομιάς

Or. it
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Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να έχει ο εν λόγω τομέας πιο γενικό τίτλο.

Τροπολογία 1095
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ε –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή του σχεδιασμού και ανάπτυξη 
συγκλινουσών τεχνολογιών για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των υλικών με ιστορική ή 
πολιτιστική αξία.

Εφαρμογή του σχεδιασμού και ανάπτυξη 
συγκλινουσών τεχνολογιών για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των υλικών με ιστορική ή 
πολιτιστική αξία, καθώς και 
νεωτεριστικών υλικών.

Or. en

Τροπολογία 1096
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ε –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή του σχεδιασμού και ανάπτυξη 
συγκλινουσών τεχνολογιών για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των υλικών με ιστορική ή 
πολιτιστική αξία.

Εφαρμογή του σχεδιασμού και ανάπτυξη 
συγκλινουσών τεχνολογιών για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των υλικών με ιστορική ή 
πολιτιστική αξία, με βάση επίσης τα 
νεωτεριστικά υλικά.

Or. en
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Τροπολογία 1097
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο στ –
εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Μετρολογία, χαρακτηρισμός, 
τυποποίηση και έλεγχος ποιότητας

στ) Μετρολογία, χαρακτηρισμός, 
τυποποίηση, πιστοποίηση και έλεγχος 
ποιότητας

Or. en

Τροπολογία 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο στ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση τεχνολογιών, όπως ο 
χαρακτηρισμός, η μη καταστρεπτική 
αξιολόγηση και η προγνωστική 
μοντελοποίηση των επιδόσεων για πρόοδο 
στην επιστήμη των υλικών και τη 
μηχανική.

Προώθηση τεχνολογιών, όπως ο 
χαρακτηρισμός, η μη καταστρεπτική 
αξιολόγηση, η συνεχής αξιολόγηση και 
παρακολούθηση και η προγνωστική 
μοντελοποίηση των επιδόσεων για πρόοδο 
στην επιστήμη των υλικών και τη 
μηχανική.

Or. en

Τροπολογία 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
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εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

εναλλακτικών για τη χρήση υλικών, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής 
στην επίλυση του προβλήματος των 
πρώτων υλών, και καινοτόμων 
προσεγγίσεων επιχειρηματικών μοντέλων.

Or. en

Τροπολογία 1100
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών, την 
υποκατάσταση κρίσιμων πρώτων υλών ή 
επικίνδυνων ουσιών. Ανάπτυξη
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Or. en

Τροπολογία 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων και εντοπισμός 
κρίσιμης σημασίας πόρων για μεγάλης 
κλίμακας εκβιομηχάνιση λύσεων.

Or. en
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Τροπολογία 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση, 
επαναχρησιμοποίηση, επιδιόρθωση και 
ανακύκλωση υλικών και καινοτόμων 
προσεγγίσεων επιχειρηματικών μοντέλων.

Or. en

Τροπολογία 1103
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών – μετά 
τον προσδιορισμό των κρίσιμων πόρων -
και καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Or. fr

Τροπολογία 1104
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ –
παράγραφος 1



AM\907546EL.doc 47/182 PE492.765v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Προσδιορισμός των κρίσιμων πόρων.
Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Or. fr

Τροπολογία 1105
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
υποκατάστατων και εναλλακτικών για τη 
χρήση υλικών και καινοτόμων 
προσεγγίσεων επιχειρηματικών μοντέλων.

Or. en

Τροπολογία 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και την 
ολοκλήρωση του κύκλου υλικών και
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Or. en
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Τροπολογία 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η υγεία, ο 
χημικός τομέας, η γεωργία και τα 
τρόφιμα.

Or. en

Τροπολογία 1108
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία, η 
βιονανοτεχνολογία και τα προηγμένα 
υλικά.

Or. en
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Τροπολογία 1109
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα, 
ασφαλή και εγγυημένα, και καινοτόμα 
βιομηχανικά προϊόντα και διαδικασίες και 
να συμβάλλει ως κινητήριος μοχλός 
καινοτομίας σε πολλούς ευρωπαϊκούς 
τομείς, όπως η γεωργία, τα τρόφιμα, η 
ενέργεια, ο χημικός τομέας και η υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βιοτεχνολογίες μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων ενεργειακών πηγών (π.χ. 
βιομεθάνιο). Το γεγονός ότι η ανάπτυξη των βιοτεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει σε νέα 
βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες αναγνωρίζεται σαφώς στην παράγραφο που περιγράφει 
τις δραστηριότητες (1.4.3). Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να εμφανίζεται στην εισαγωγή του 
ειδικού στόχου για τη βιοτεχνολογία.

Τροπολογία 1110
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας, η ενέργεια και 
η υγεία.
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Or. en

Τροπολογία 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας, η ενέργεια και 
η υγεία.

Or. en

Τροπολογία 1112
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, η 
δασοκομία, τα τρόφιμα, ο χημικός τομέας 
και η υγεία.

Or. sl
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Τροπολογία 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας, η ενέργεια και 
η υγεία.

Or. en

Τροπολογία 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας, η ενέργεια και 
η υγεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι βιοτεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέες πηγές ενέργειας. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη 
των βιοτεχνολογιών δύναται να οδηγήσει σε νέα προϊόντα και βιομηχανικές μεθόδους, ορίζεται 
σαφώς στην παράγραφο που περιγράφει τις δραστηριότητες (1.4.3). Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
επίσης να αναφέρεται στην εισαγωγή του ειδικού στόχου της βιοτεχνολογίας.
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Τροπολογία 1115
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 
βάση και βάση καινοτομίας στη 
βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή 
τους σε αυτή την κύρια ευρείας 
εφαρμογής τεχνολογία. Η θέση αυτή θα 
ενισχυθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση 
της εκτίμησης της ασφάλειας και των 
πτυχών διαχείρισης των συνολικών 
κινδύνων στην ανάπτυξη της 
βιοτεχνολογίας.

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 
βάση και βάση καινοτομίας στη 
βιοτεχνολογία θα στηρίξει την κατανόηση 
των επιπτώσεων και του αντικτύπου της 
εν λόγω τεχνολογίας. Η θέση αυτή θα 
ενισχυθεί με την ενσωμάτωση της 
εκτίμησης της υγείας και της ασφάλειας, 
του οικονομικού και περιβαλλοντικού 
αντικτύπου της χρήσης της τεχνολογίας 
και των πτυχών διαχείρισης των 
συνολικών και ειδικών κινδύνων στην 
ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 1116
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 
βάση και βάση καινοτομίας στη 
βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή 
τους σε αυτή την κύρια ευρείας εφαρμογής 
τεχνολογία. Η θέση αυτή θα ενισχυθεί 
περαιτέρω με την ενσωμάτωση της 
εκτίμησης της ασφάλειας και των πτυχών 
διαχείρισης των συνολικών κινδύνων στην 
ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας.

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 
βάση και βάση καινοτομίας στη 
βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή 
τους σε αυτή την κύρια ευρείας εφαρμογής 
τεχνολογία. Η θέση αυτή θα ενισχυθεί 
περαιτέρω με την ενσωμάτωση της 
εκτίμησης της ασφάλειας και των πτυχών 
διαχείρισης των συνολικών κινδύνων στην 
ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τηρείται 
η αρχή της προφύλαξης.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να γίνει μνεία της αρχής της προφύλαξης στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν σε σχέση με τη βιοτεχνολογία.

Τροπολογία 1117
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοφαρμακευτικών και των βιοχημικών 
προϊόντων, των οποίων το μερίδιο αγοράς 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 12% έως 20% 
της παραγωγής χημικών προϊόντων έως το 
2015. Επίσης, λόγω της διαρκώς 
αυξανόμενης απειλής των 
πολυανθεκτικών  βακτηριδίων και των 
ανικανοποίητων αναγκών σε 
θεραπευτικούς τομείς όπως ο καρκίνος 
και οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες, η 
βιοτεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα 
να αναπτυχθούν νέα φάρμακα για πιο 
αποτελεσματικές θεραπείες. Πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή τόσο στα 
βιοφαρμακευτικά προϊόντα όσο και στα 
νέα φυσικά προϊόντα και τα ανάλογά τους 
που παράγονται από την καινοτόμο 
συστημική βιολογία, τη βιοσυνθετική 
μηχανική και τις ημισυνθετικές 
προσεγγίσεις. Λόγω της επιλεκτικότητας 
και της αποδοτικότητας των 
βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
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προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Τεχνολογίες 
αιχμής όπως η συνθετική βιολογία δίνουν 
ελπίδες για βιώσιμα καύσιμα με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα, παραγωγή ευγενών 
χημικών προϊόντων, περιλαμβανομένων 
και των φαρμακευτικών προϊόντων, 
μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το 
περιβάλλον, νέες εφαρμογές στον τομέα 
της υγείας και βιονανοϋλικά. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 1118
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
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βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της 
Ένωσης μπορεί να μειωθεί με την 
αξιοποίηση του δυναμικού των 
διεργασιών της βιοτεχνολογίας και των 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης με 
σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2, οι 
οποίες εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 
έως 2,5 δισεκατομμύρια τόνους 
ισοδυνάμου CO2 ετησίως έως το 2030.
Στον βιοφαρμακευτικό τομέα της 
Ευρώπης, ήδη περίπου το 20% των 
σημερινών φαρμάκων είναι προϊόν της 
βιοτεχνολογίας, και έως το 50% των νέων 
φαρμάκων. Η βιοτεχνολογία ανοίγει
επίσης νέες προοπτικές για την αξιοποίηση 
του τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

βιοτεχνολογία μπορεί να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Οι επιχειρήσεις της Ένωσης
μπορούν να ωφεληθούν από τη μείωση
των εκπομπών CO2, το δυναμικό των
διεργασιών της βιοτεχνολογίας και των 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης, οι 
οποίες εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 
έως 2,5 δισεκατομμύρια τόνους 
ισοδυνάμου CO2 ετησίως έως το 2030.
Στον βιοφαρμακευτικό τομέα της 
Ευρώπης, ήδη περίπου το 20% των 
σημερινών φαρμάκων είναι προϊόν της 
βιοτεχνολογίας, και έως το 50% των νέων 
φαρμάκων. Η βιοτεχνολογία μπορεί επίσης
να ανοίξει νέες προοπτικές για την
χρησιμοποίηση των θαλάσσιων πόρων με 
σκοπό την παραγωγή καινοτόμων 
εφαρμογών για τη βιομηχανία, την υγεία 
και το περιβάλλον. Ο νεοεμφανιζόμενος 
τομέας της θαλάσσιας (γαλάζιας) 
βιοτεχνολογίας προβλέπεται να αυξάνεται 
κατά 10% ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές και 
γεωργικές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών, των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.
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Αιτιολόγηση

Η βιοτεχνολογία είναι επίσης σημαντική για γεωργικές εφαρμογές.

Τροπολογία 1120
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές και 
γεωργικές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών, των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
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προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
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δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Με τη 
βιοτεχνολογία, η γεωργική παραγωγή και 
η παραγωγή τροφίμων θα πιο βιώσιμες 
λόγω της αυξημένης αποδοτικότητας και 
της μείωσης του αντικτύπου στο 
περιβάλλον. Η βιοτεχνολογία ανοίγει 
επίσης νέες προοπτικές για την αξιοποίηση 
του τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία, την ενέργεια, την ενεργειακή 
απόδοση και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 1122
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
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επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία, τη χημεία, την ενέργεια και το 
περιβάλλον. Ο νεοεμφανιζόμενος τομέας 
της θαλάσσιας (γαλάζιας) βιοτεχνολογίας 
προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% 
ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
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εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία, την ενέργεια, τη χημεία, και το 
περιβάλλον. Ο νεοεμφανιζόμενος τομέας 
της θαλάσσιας (γαλάζιας) βιοτεχνολογίας 
προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% 
ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
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βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία, τη χημεία, την ενέργεια και το 
περιβάλλον. Ο νεοεμφανιζόμενος τομέας 
της θαλάσσιας (γαλάζιας) βιοτεχνολογίας 
προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% 
ετησίως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι βιοτεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέες πηγές ενέργειας. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη 
των βιοτεχνολογιών δύναται να οδηγήσει σε νέα προϊόντα και βιομηχανικές μεθόδους, ορίζεται 
σαφώς στην παράγραφο που περιγράφει τις δραστηριότητες (1.4.3). Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
επίσης να αναφέρεται και στο μέρος αυτό.
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Τροπολογία 1125
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο α – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Προώθηση πρωτοποριακών 
βιοτεχνολογιών ως μελλοντικού μοχλού 
καινοτομίας

α) Προώθηση πρωτοποριακών 
βιοτεχνολογιών χωρίς τον κίνδυνο 
παρεμβολών στο φυσικό περιβάλλον και 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης ως μελλοντικού μοχλού 
καινοτομίας

Or. xm

Τροπολογία 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 
βιολογία, η βιοπληροφορική και η 
βιολογία συστημάτων, οι οποίες 
υπόσχονται πολλά για εντελώς 
νεωτεριστικές εφαρμογές.

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 
βιολογία, τα βιομικροκυκλώματα, οι 
τεχνολογίες συστοιχίας και 
μικροσυστοιχίας γονιδιακού υλικού, η 
βιοπληροφορική, η νανοβιοτεχνολογία και 
η βιολογία συστημάτων, οι οποίες 
υπόσχονται πολλά για εντελώς 
νεωτεριστικές εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
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Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 
βιολογία, η βιοπληροφορική και η βιολογία 
συστημάτων, οι οποίες υπόσχονται πολλά 
για εντελώς νεωτεριστικές εφαρμογές.

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως τα συστήματα 
βιολογίας, η βιοπληροφορική και
συνθετική βιολογία και η βιολογία 
συστημάτων, οι οποίες υπόσχονται πολλά 
για εντελώς νεωτεριστικές εφαρμογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δυναμικό της βιοτεχνολογίας δεν πρέπει να περιορίζεται στις βιομηχανικές διαδικασίες, 
αλλά θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά προϊόντα και τις διεργασίες.

Τροπολογία 1128
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική
βιολογία, η βιοπληροφορική και η 
βιολογία συστημάτων, οι οποίες 
υπόσχονται πολλά για εντελώς 
νεωτεριστικές εφαρμογές.

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η βιολογία
συστημάτων, η βιοπληροφορική και η
συνθετική βιολογία, οι οποίες υπόσχονται 
πολλά για εντελώς νεωτεριστικές 
εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 1129
Romana Jordan
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 
βιολογία, η βιοπληροφορική και η 
βιολογία συστημάτων, οι οποίες 
υπόσχονται πολλά για εντελώς 
νεωτεριστικές εφαρμογές.

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 
βιολογία, η βιοπληροφορική και η 
βιολογία συστημάτων, τα 
βιοφαρμακευτικά προϊόντα,  οι οποίοι 
υπόσχονται πολλά για εντελώς 
νεωτεριστικές εφαρμογές π.χ. βιολογικώς 
ενεργά φυσικά πεπτίδια με αποδεδειγμένο 
τρόπο φαρμακολογικής δράσης.

Or. en

Τροπολογία 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Βιομηχανικές διεργασίες με βάση τη 
βιοτεχνολογία

β) Προϊόντα και διεργασίες με βάση τη 
βιοτεχνολογία

Or. en

Τροπολογία 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 
βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας και της σχεδίασης 
βιοδιεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα
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στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 
εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 
παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην
κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή
αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 
προώθηση της περιβαλλοντική τους 
διάστασης.

για ανταγωνιστικά βιομηχανικά προϊόντα 
και διεργασίες (π.χ. στο χημικό τομέα, 
στην υγεία, στον εξορυκτικό τομέα, στην 
ενέργεια, στην παραγωγή χαρτοπολτού και 
χαρτιού, στα προϊόντα με βάση τις ίνες 
και στην επεξεργασία ξύλου, 
κλωστοϋφαντουργικών, αμύλου και
τροφίμων) και προώθηση της 
περιβαλλοντική τους διάστασης.

Or. en

Τροπολογία 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη της βιομηχανικής
βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά
βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 
στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 
εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 
παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 
κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 
αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 
προώθηση της περιβαλλοντική τους 
διάστασης.

Ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας για 
ανταγωνιστικά προϊόντα και διεργασίες
(π.χ. στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 
εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 
παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 
κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 
αμύλου, στη τη φυτική παραγωγή και στη
μεταποίηση τροφίμων) και προώθηση της 
περιβαλλοντική τους διάστασης.

Or. en

Τροπολογία 1133
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη της βιομηχανικής Ανάπτυξη της βιομηχανικής 
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βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 
βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 
στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 
εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 
παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 
κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 
αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 
προώθηση της περιβαλλοντική τους 
διάστασης.

βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 
βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 
στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 
εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια και τα 
βιοκαύσιμα, στην παραγωγή χαρτοπολτού 
και χαρτιού, στην κλωστοϋφαντουργία, 
στην παραγωγή αμύλου, στη μεταποίηση 
τροφίμων) και προώθηση της 
περιβαλλοντική τους διάστασης.

Or. en

Τροπολογία 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας
(επιστήμες όπως π.χ. γονιδιωματική, 
μεταγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, 
μοριακά εργαλεία, ανίχνευση, επινόηση 
και ανάλυση βιοδεικτών και επινόηση και 
ανάλυση φαρμάκων) για την ενίσχυση της 
υπεροχής και του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος σε μεγάλο αριθμό 
οικονομικών τομέων.

Or. en

Τροπολογία 1135
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ.
βιολογία συστημάτων, γονιδιωματική, 
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πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

μεταγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική,
φαινωματική, μοριακά εργαλεία) για την 
ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Or. en

Τροπολογία 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
βιολογία συστημάτων, γονιδιωματική, 
μεταγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, 
φαινωματική, μοριακά εργαλεία) για την 
ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιολογία συστημάτων είναι η ευρύτερη έννοια η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτη στη 
σειρά. Οι υπόλοιποι όροι αφορούν ειδικότερους τομείς.

Τροπολογία 1137
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
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πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

πρωτεϊνωματική, μοριακή και κυτταρική 
μηχανική και εργαλεία) για την ενίσχυση 
της υπεροχής και του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος σε μεγάλο αριθμό 
οικονομικών τομέων.

Or. en

Τροπολογία 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων. Τα 
διαγνωστικά εργαλεία θα υποστηριχθούν, 
εάν υπάρχει κάποια σύνδεση με θεραπεία.

Or. en

Τροπολογία 1139
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινωνιακές και ηθικές ανησυχίες
Εξέταση κοινωνιακών και ηθικών 
ανησυχιών όσον αφορά ορισμένους 
τύπους τεχνολογιών κατά τον σχεδιασμό 
των διαδικασιών χάραξης πολιτικής 
μέσω της ανάπτυξης κριτηρίων και 
διαδικασιών αξιολόγησης για ευρείες 
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διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 1140
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Περιβαλλοντικές, κοινωνιακές και 
ηθικές ανησυχίες
Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές 
ανησυχίες όσον αφορά ορισμένους τύπους 
τεχνολογιών αναπτύσσοντας διαδικασίες 
αξιολόγησης καθώς και ευρεία 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους·

Or. en

Τροπολογία 1141
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Ανακύπτοντα ζητήματα υγείας
Ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών για 
νέες αντιμικροβιακές ουσίες (νέα 
αντιβιοτικά και εναλλακτικές λύσεις), 
(ασφαλέστερων) εμβολίων και φαρμάκων 
κατά γενετικών διαταραχών και 
ασθενειών που συνδέονται με τις 
δημογραφικές αλλαγές.

Or. en
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Τροπολογία 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Ανάπτυξη της κοινωνιακής 
διάστασης της βιοτεχνολογίας. Εστίαση 
στη διακυβέρνηση της βιοτεχνολογίας 
προς όφελος της κοινωνίας 
περιλαμβανομένων των δεοντολογικών 
ορίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής η κοινωνιακή διάσταση της νανοτεχνολογίας αναφέρεται ρητά. Το 
θέμα αυτό είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό για την βιοτεχνολογία.

Τροπολογία 1143
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 α. Οικολογικές καινοτομίες
1.4.1α. Ειδικός στόχος για τις οικολογικές 
καινοτομίες
Ο ειδικός στόχος της οικολογικής 
καινοτομίας είναι να προωθήσει τη 
δημιουργία μιας καινοτόμου ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και κοινότητας της 
καινοτομίας, η οποία θα παράγει αφού 
ορίσει τους στόχους νέα προϊόντα, 
διεργασίες και υπηρεσίες που 
δημιουργούν πράσινη ανάπτυξη και 
περιβαλλοντικά οφέλη, και η οποία να 
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κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Στόχος είναι να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των πόρων, η 
μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η πρόληψη της ρύπανσης 
(των υδάτων) και / ή η επίτευξη πιο 
αποδοτικής, αποτελεσματικής και 
υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων.
Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ
Η ηγετική θέση στον τομέα της 
βιομηχανίας της οικολογικής καινοτομίας 
θα οδηγήσει σε βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και σε ευελιξία 
της οικονομίας, θα έχει ως αποτέλεσμα 
την οικονομική αποδοτικότητα και 
θετικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και 
την κοινωνία, καθώς και για όλους τους 
πολίτες τόσο των αγροτικών όσο και των 
αστικών περιοχών. Η παγκόσμια αγορά 
(2020) για τις οικολογικές βιομηχανίες 
εξαπλώνεται ραγδαία και ο αντίστοιχος 
επιχειρηματικός κλάδος της ΕΕ 
αυξάνεται ήδη με ταχείς ρυθμούς: Οι 
οικολογικές βιομηχανίες της ΕΕ είναι ήδη 
μεγαλύτερες από την ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία και συχνά 
πρωτοπόρες ανά τον κόσμο. Ο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να ενισχύσει 
αυτήν την τάση. Η οικολογική καινοτομία 
πρέπει να διεισδύσει σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας και της κοινωνίας, 
παρέχοντας τη βάση για ένα σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
Ευρώπης όσον αφορά την αντιμετώπιση 
της πρόκλησης της βιωσιμότητας. 
Επομένως, η οικολογικές καινοτομίες 
συνιστούν τεχνολογία ευρείας εφαρμογής.
Οι οικολογικές βιομηχανίες 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
μεγάλου αριθμού μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι επιχειρήσεις 
αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ 
της συνολικής απασχόλησης. Ως εκ 
τούτου πρέπει οι ΜΜΕ, σε συνεργασία με 
μεγαλύτερους εταίρους του κλάδου, να 
διαδραματίζουν ολοένα και 
σημαντικότερο ρόλο στον εκσυγχρονισμό 
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των νέων τεχνολογιών καθώς και στην 
παροχή και την εφαρμογή λύσεων.
Βασικές πηγές καινοτομιών βρίσκονται 
στη διεπαφή μεταξύ οικολογικής 
καινοτομίας και άλλων τεχνολογιών 
ευρείας εφαρμογής, όπως είναι οι ΤΠΕ 
για παράδειγμα, (παρακολούθηση και 
χρήση αισθητήρων).
Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων
Ως οικολογική καινοτομία νοείται κάθε 
μορφή καινοτομίας που οδηγεί ή στοχεύει 
σε σημαντική και αποδείξιμη πρόοδο 
όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω 
του περιορισμού των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, μέσω της ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας στις περιβαλλοντικές 
πιέσεις ή μέσω της επίτευξης πιο 
αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των 
φυσικών πόρων.
Οι δραστηριότητες οικολογικής 
καινοτομίας εστιάζονται στις βιώσιμες 
καινοτομίες και σε όλα τα παρακάτω 
πεδία:
α) Παροχή πράσινης ενέργειας
β) Ενεργειακή απόδοση
γ) Αποδοτική χρήση υλικών
δ) Πράσινες τεχνολογίες μεταφορών
ε) Ύδατα
στ) Απόβλητα

Or. en

Τροπολογία 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 
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και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 
σημερινών βιομηχανικών μορφών 
παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής 
και μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 
γνώσης, βιώσιμες και διατομεακές, με 
αποτέλεσμα πιο καινοτόμα προϊόντα,
διαδικασίες και υπηρεσίες.

και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 
σημερινών μεταποιητικών επιχειρήσεων, 
συστημάτων και διεργασιών με μόχλευση  
κύριων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής 
με σκοπό την επίτευξη τεχνολογιών
κατασκευής και μεταποίησης με ένταση 
γνώσης, βιώσιμες και διατομεακές, που θα 
οδηγούν σε πιο καινοτόμα προϊόντα,
διεργασίες και υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 1145
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 
και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 
σημερινών βιομηχανικών μορφών 
παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής και 
μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 
γνώσης, βιώσιμες και διατομεακές, με 
αποτέλεσμα πιο καινοτόμα προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 
και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 
σημερινών βιομηχανικών μορφών 
παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής και 
μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 
γνώσης, βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη 
χρήση πόρων και ενέργειας, και
διατομεακές, με αποτέλεσμα πιο 
καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 1146
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
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καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 
και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 
σημερινών βιομηχανικών μορφών 
παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής και 
μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 
γνώσης, βιώσιμες και διατομεακές, με 
αποτέλεσμα πιο καινοτόμα προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες.

καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 
και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 
σημερινών βιομηχανικών μορφών 
παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής και 
μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 
γνώσης, βιώσιμες και διατομεακές, με 
αποτέλεσμα πιο καινοτόμα, ασφαλή και 
σίγουρα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 1147
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο μεταποιητικός τομέας έχει μεγάλη 
σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, 
συμβάλλει περίπου στο 17% του ΑΕΠ και 
πρόσφερε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στην Ένωση το 2007. Με τη 
μείωση των οικονομικών φραγμών στις 
εμπορικές συναλλαγές και τον 
υποβοηθητικό ρόλο της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών, η κατασκευή υπόκειται σε 
έντονο ανταγωνισμό και έχει στραφεί σε 
χώρες με το πλέον χαμηλό συνολικό 
κόστος. Επομένως, η ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της κατασκευής, λόγω των 
υψηλών μισθών, πρέπει να αλλάξει ριζικά 
προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 
συνδράμει στη συνένωση όλων των 
εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών για 
την επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

Ο μεταποιητικός τομέας έχει μεγάλη 
σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, 
συμβάλλει περίπου στο 17% του ΑΕΠ και 
πρόσφερε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στην Ένωση το 2007. Με τη 
μείωση των οικονομικών φραγμών στις 
εμπορικές συναλλαγές και τον 
υποβοηθητικό ρόλο της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών, η κατασκευή υπόκειται σε 
έντονο ανταγωνισμό και έχει στραφεί σε 
χώρες με το πλέον χαμηλό συνολικό 
κόστος. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της 
κατασκευής, λόγω των υψηλών μισθών, 
πρέπει να αλλάξει ριζικά προκειμένου να 
παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» μπορεί να συνδράμει 
στη συνένωση όλων των εμπλεκόμενων 
ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη 
του εν λόγω σκοπού.

Or. en
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Τροπολογία 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο μεταποιητικός τομέας έχει μεγάλη 
σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, 
συμβάλλει περίπου στο 17% του ΑΕΠ και 
πρόσφερε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στην Ένωση το 2007. Με τη 
μείωση των οικονομικών φραγμών στις 
εμπορικές συναλλαγές και τον 
υποβοηθητικό ρόλο της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών, η κατασκευή υπόκειται σε 
έντονο ανταγωνισμό και έχει στραφεί σε 
χώρες με το πλέον χαμηλό συνολικό 
κόστος. Επομένως, η ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της κατασκευής, λόγω των 
υψηλών μισθών, πρέπει να αλλάξει ριζικά 
προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 
συνδράμει στη συνένωση όλων των 
εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών για 
την επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

Ο μεταποιητικός τομέας έχει μεγάλη 
σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, 
συμβάλλει περίπου στο 17% του ΑΕΠ και 
πρόσφερε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στην Ένωση το 2007 αποτελείται 
κατά το μεγαλύτερο μέρος από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τη μείωση 
των οικονομικών φραγμών στις εμπορικές 
συναλλαγές και τον υποβοηθητικό ρόλο 
της τεχνολογίας των επικοινωνιών, η 
κατασκευή υπόκειται σε έντονο 
ανταγωνισμό και έχει στραφεί σε χώρες με 
το πλέον χαμηλό συνολικό κόστος. 
Επομένως, η ευρωπαϊκή προσέγγιση της 
κατασκευής, λόγω των υψηλών μισθών, 
πρέπει να αλλάξει ριζικά προκειμένου να 
παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» μπορεί να συνδράμει 
στη συνένωση όλων των εμπλεκόμενων 
ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη 
του εν λόγω σκοπού.

Or. en

Τροπολογία 1149
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 
σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 
διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 
εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 
σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 
διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 
εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 
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κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 
πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 
υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, 
δημιουργώντας τις συνθήκες και το 
ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και 
παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής ενός κατασκευασθέντος προϊόντος.
Οι βιομηχανίες κατασκευής και 
επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να 
συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και 
γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να 
συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου 
να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο 
προς μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και να συμμορφώνονται με τη 
συμφωνηθείσα μείωση σε επίπεδο Ένωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2050 στους βιομηχανικούς τομείς24.

κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 
πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 
υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, τα 
οποία είναι αποδοτικά ως προς τη χρήση 
πόρων και ενέργειας, δημιουργώντας τις 
συνθήκες και το ενεργητικό για βιώσιμη 
παραγωγή και παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής ενός κατασκευασθέντος 
προϊόντος. Οι βιομηχανίες κατασκευής και 
επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να 
συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και 
γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να 
συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου 
να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο 
προς μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και αποδοτική ως προς τη 
χρήση πόρων και να συμμορφώνονται με 
τη συμφωνηθείσα μείωση σε επίπεδο 
Ένωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2050 στους 
βιομηχανικούς τομείς24.

Or. en

Τροπολογία 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 
σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 
διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 
εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 
κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 
πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 
υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, 
δημιουργώντας τις συνθήκες και το 
ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και 
παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής ενός κατασκευασθέντος προϊόντος. 

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 
σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 
διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 
εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 
κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 
πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 
υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, 
δημιουργώντας τις συνθήκες και το 
ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και 
παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής ενός κατασκευασθέντος προϊόντος. 
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Οι βιομηχανίες κατασκευής και 
επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να 
συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και 
γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να 
συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου 
να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο 
προς μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και να συμμορφώνονται με τη 
συμφωνηθείσα μείωση σε επίπεδο Ένωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2050 στους βιομηχανικούς τομείς24.

Οι βιομηχανίες κατασκευής και 
επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να 
συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και 
γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να 
συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου 
να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο 
προς μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και να συμμορφώνονται με τη 
συμφωνηθείσα μείωση σε επίπεδο Ένωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2050 στους βιομηχανικούς τομείς24.

Or. en

Τροπολογία 1151
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 
ανάπτυξης με διευκόλυνση της 
στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 
την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 
ανάπτυξης με διευκόλυνση της 
στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 
την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της 
χρήσης τεχνολογιών που αναπτύσσονται 
σε άλλους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 1152
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 
ανάπτυξης με διευκόλυνση της 
στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 
την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 
ανάπτυξης με διευκόλυνση της 
στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 
την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, την 
αποδοτική χρήση των υλικών και σε 
συστήματα κλειστού κύκλου.

Or. en

Τροπολογία 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 
ανάπτυξης με διευκόλυνση της 
στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 
την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 
ανάπτυξης με διευκόλυνση της 
στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 
την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας με καινοτόμα 
επιτεύγματα.

Or. en

Τροπολογία 1154
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τεχνολογίες που συντελούν σε 
ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια

β) Τεχνολογίες που συντελούν σε 
ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια και 
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τεχνολογίες που θα καθιστούν δυνατή την 
κατασκευή κτιρίων με χαμηλό αντίκτυπο 
στο περιβάλλον

Or. en

Τροπολογία 1155
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 
εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 
τεχνολογιών.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την έρευνα,
ανάπτυξη και εξάπλωση βιώσιμων 
κατασκευαστικών τεχνολογιών που 
εξετάζουν όλη την αξιακή αλυσίδα και 
προωθούν διατομεακές και 
πολυεπιστημονικές καινοτομίες ενώ 
ταυτόχρονα καθιστούν δυνατή την 
εφαρμογή νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων και προσφέρουν προτάσεις 
αξίας στους πολίτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στον 
κατασκευαστικό τομέα, καθώς και η αξία των διατομεακών και πολυεπιστημονικών συνεργειών 
που πρέπει να συνδέονται με αυτόν.

Τροπολογία 1156
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 
εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 
τεχνολογιών.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την έρευνα,
ανάπτυξη και εξάπλωση βιώσιμων 
κατασκευαστικών τεχνολογιών που 
εξετάζουν όλη την αξιακή αλυσίδα και 
προωθούν διατομεακές και 
πολυεπιστημονικές καινοτομίες ενώ 
ταυτόχρονα καθιστούν δυνατή την 
εφαρμογή νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων και προσφέρουν προτάσεις 
αξίας στους πολίτες.

Or. en

Τροπολογία 1157
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και
των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 
εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 
τεχνολογιών.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
μείωση των εκπομπών CO2 με την 
ανάπτυξη και εξάπλωση βιώσιμων 
κατασκευαστικών τεχνολογιών.

Or. it

Τροπολογία 1158
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 
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εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 
τεχνολογιών.

εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 
τεχνολογιών καθώς και μείωση του 
συνολικού αντικτύπου των κτιρίων στο 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 
εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 
τεχνολογιών.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 
εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 
τεχνολογιών και τεχνολογιών 
αυτοματοποίησης και ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 1160
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης 
ενέργειας

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες, με περιορισμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
μεταποιητικές βιομηχανίες

Or. fr

Τροπολογία 1161
Henri Weber
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης 
ενέργειας

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και 
περιορισμένες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, σε μεταποιητικές βιομηχανίες 
έντασης ενέργειας

Or. fr

Τροπολογία 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης 
ενέργειας

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης 
ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 1163
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης 

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης 
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ενέργειας ενέργειας και έντασης πόρων

Or. en

Τροπολογία 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, περιλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και έξυπνων, προηγμένων 
συστημάτων ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις βιομηχανικές διεργασίες πρέπει να 
προωθηθεί για να καθιερωθούν προοδευτικά θερμικές βιομηχανικές διεργασίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα.

Τροπολογία 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, συμπεριλαμβανόμενης της 
ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και των ευφυών συστημάτων 
προηγμένου ελέγχου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την προώθηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
βιομηχανικές θερμικές διαδικασίες, με στόχο την μείωση των εκ μέρους τους εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Τροπολογία 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση βιώσιμων
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και την εισαγωγή 
εναλλακτικών, πιο βιώσιμων 
βιομηχανικών διεργαιών.
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Or. en

Τροπολογία 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, π.χ. ανάπτυξη νέων καταλυτών 
για διεργασίες πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον και πιο αποδοτικές.

Or. en

Τροπολογία 1168
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση αποδοτικών ως 
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χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

προς την κατανάλωση πόρων και 
ενέργειας τεχνολογιών, διεργασιών, 
υλικών.

Or. en

Τροπολογία 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 1170
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – στοιχείο δ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύλληψη ιδεών και μεθοδολογιών για 
προσαρμόσιμα, «βασιζόμενα στη γνώση» 
επιχειρηματικά μοντέλα σε 
εξατομικευμένες προσεγγίσεις.

Σύλληψη ιδεών και μεθοδολογιών για 
προσαρμόσιμα, «βασιζόμενα στη γνώση» 
επιχειρηματικά μοντέλα σε 
εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Στήριξη 
για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
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μοντέλων οικολογικής καινοτομίας και 
εναλλακτικών προσεγγίσεων παραγωγής 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1171
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 
και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 
ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 
κοινότητας με σκοπό την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής για 
την εξυπηρέτηση της μελλοντικής 
πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών 
της κοινωνίας.

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 
και καινοτομίας είναι, αφενός, η στήριξη 
της ευρωπαϊκής ικανότητας σχεδιασμού, 
ανάπτυξης, εκτόξευσης, λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης διαστημικών 
συστημάτων, και αφετέρου, η προώθηση 
μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 
κοινότητας με σκοπό την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής για 
την εξυπηρέτηση της μελλοντικής 
πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών 
της κοινωνίας και τη στήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη 
διευκόλυνση της εκτέλεσης των ποικίλων 
σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ήμισυ του κύκλου εργασιών της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας 
εξαρτάται από την εμπορική αγορά (μοναδική κατάσταση στον κόσμο), η ανταγωνιστικότητα, η 
καινοτομία και η ικανότητα να διατηρηθεί το δυναμικό προσφοράς των απαιτούμενων 
στρατηγικών προϊόντων χρειάζεται οικονομική στήριξη. Χωρίς οικονομική στήριξη η 
ανεξαρτησία της Ευρώπης στον τομέα αυτό κινδυνεύει.

Τροπολογία 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 
και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 
ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 
κοινότητας με σκοπό την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής για 
την εξυπηρέτηση της μελλοντικής 
πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών 
της κοινωνίας.

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 
και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 
ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 
κοινότητας με σκοπό την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής, 
των εφαρμογών και υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση της μελλοντικής πολιτικής 
της Ένωσης και των αναγκών της 
κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 1173
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 
και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 
ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 
κοινότητας με σκοπό την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής για 
την εξυπηρέτηση της μελλοντικής 
πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών 
της κοινωνίας.

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 
και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 
ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 
κοινότητας με σκοπό την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής, 
εφαρμογών και υπηρεσιών κατάλληλων
για την εξυπηρέτηση της μελλοντικής 
πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών 
της κοινωνίας.

Or. fr

Τροπολογία 1174
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 
και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 
ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 
κοινότητας με σκοπό την ανάπτυξη και
αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής για 
την εξυπηρέτηση της μελλοντικής 
πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών 
της κοινωνίας.

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 
και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 
ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 
κοινότητας με σκοπό αξιοποίηση της 
διαστημικής υποδομής για την 
εξυπηρέτηση της μελλοντικής πολιτικής 
της Ένωσης και των αναγκών της 
κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 1175
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 
τομέα με την προώθηση της διαστημικής 
έρευνας και καινοτομίας είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση και 
διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης 
να έχει πρόσβαση και να 
δραστηριοποιείται στο διάστημα με σκοπό 
τη στήριξη των πολιτικών της Ένωσης, 
των διεθνών στρατηγικών συμφερόντων 
και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ 
καθιερωμένων και νεοεμφανιζόμενων 
εθνών που δραστηριοποιούνται στο 
διάστημα.

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 
τομέα με την προώθηση της διαστημικής 
έρευνας και καινοτομίας είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση και 
διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης 
να έχει πρόσβαση και να 
δραστηριοποιείται στο διάστημα με σκοπό 
τη στήριξη των πολιτικών της Ένωσης, 
των διεθνών στρατηγικών συμφερόντων 
και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ 
καθιερωμένων και νεοεμφανιζόμενων 
εθνών που δραστηριοποιούνται στο 
διάστημα. Οι δραστηριότητες 
αναπτύσσονται και εκτελούνται 
συμπληρωματικά μεταξύ της ΕΕ, του 
ΕΟΔ και των κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 
τομέα με την προώθηση της διαστημικής 
έρευνας και καινοτομίας είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση και 
διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης 
να έχει πρόσβαση και να 
δραστηριοποιείται στο διάστημα με σκοπό 
τη στήριξη των πολιτικών της Ένωσης, 
των διεθνών στρατηγικών συμφερόντων 
και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ 
καθιερωμένων και νεοεμφανιζόμενων 
εθνών που δραστηριοποιούνται στο 
διάστημα.

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 
τομέα με την προώθηση της διαστημικής 
έρευνας και καινοτομίας στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στη 
γεωσκόπηση, την πλοήγηση, στην 
επιστήμη και εξερεύνηση του 
διαστήματος είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διατήρηση και διασφάλιση της 
ικανότητας της Ευρώπης να έχει πρόσβαση 
και να δραστηριοποιείται στο διάστημα με 
σκοπό τη στήριξη των πολιτικών της 
Ένωσης, των διεθνών στρατηγικών 
συμφερόντων και της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ καθιερωμένων και 
νεοεμφανιζόμενων εθνών που 
δραστηριοποιούνται στο διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 1177
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 
τομέα με την προώθηση της διαστημικής
έρευνας και καινοτομίας είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση και 
διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης 
να έχει πρόσβαση και να 
δραστηριοποιείται στο διάστημα με σκοπό 
τη στήριξη των πολιτικών της Ένωσης, 
των διεθνών στρατηγικών συμφερόντων 
και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ 
καθιερωμένων και νεομεφανιζόμενων 

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 
τομέα με την προώθηση της  έρευνας και 
της καινοτομίας στους τομείς της 
γεωσκόπησης, της πλοήγησης, των 
τηλεπικοινωνιών, της επιστήμης και της 
εξερεύνησης είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διατήρηση και διασφάλιση της 
ικανότητας της Ευρώπης να έχει πρόσβαση 
και να δραστηριοποιείται στο διάστημα με 
σκοπό τη στήριξη των πολιτικών της 
Ένωσης, των διεθνών στρατηγικών



PE492.765v01-00 92/182 AM\907546EL.doc

EL

εθνών που δραστηριοποιούνται στο 
διάστημα.

συμφερόντων και της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ καθιερωμένων και 
νεομεφανιζόμενων εθνών που 
δραστηριοποιούνται στο διάστημα.

Or. fr

Τροπολογία 1178
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 
τομέα με την προώθηση της διαστημικής 
έρευνας και καινοτομίας είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση και 
διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης 
να έχει πρόσβαση και να 
δραστηριοποιείται στο διάστημα με σκοπό 
τη στήριξη των πολιτικών της Ένωσης, 
των διεθνών στρατηγικών συμφερόντων 
και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ 
καθιερωμένων και νεοεμφανιζόμενων 
εθνών που δραστηριοποιούνται στο 
διάστημα.

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 
τομέα, σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο, 
με την προώθηση της διαστημικής έρευνας 
και καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας 
για τη διατήρηση και διασφάλιση της 
ικανότητας της Ευρώπης να έχει πρόσβαση 
και να δραστηριοποιείται στο διάστημα με 
σκοπό τη στήριξη των πολιτικών της 
Ένωσης, των διεθνών στρατηγικών 
συμφερόντων και της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ καθιερωμένων και 
νεοεμφανιζόμενων εθνών και εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στο διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 1179
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 
συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 
υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 
σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 
όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 
συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 
υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 
σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 
όπως πλοήγηση και επικοινωνίες, καθώς 
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πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 
πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 
υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 
προερχόμενες από το διάστημα. Ο 
παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 
αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 
συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 
Κίνα, Νότια Αμερική). Η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία είναι προς το παρόν 
σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης
κατηγορίας για εμπορικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 
της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα.
Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 
εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 
έντονα ανταγωνιστική αγορά.
Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 
ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 
έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 
σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 
των τελευταίων δεκαετιών στις 
γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 
αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 
ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

και πρόγνωση του καιρού και γεωγραφικές 
πληροφορίες προερχόμενες από την 
παρακολούθηση της γης μέσω 
δορυφόρων. Η διαμόρφωση και 
υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 
προερχόμενες από το διάστημα. Ο 
παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 
αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 
συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 
Κίνα, Νότια Αμερική). Η ευρωπαϊκή
διαστημική βιομηχανία, παρά την 
οικονομική κρίση, διατηρεί τεχνολογική 
επίπεδο παγκόσμιου κύρους. Οι 
δυνατότητες αυτές τοποθετούν την 
Ευρώπη στην πρώτη γραμμή των 
επιστημών του Διαστήματος και της Γης 
και ενδυναμώνουν την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία στις εμπορικές αγορές. Στο 
πλαίσιο αυτό, η στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της 
αλυσίδας εφοδιασμού της ευρωπαϊκής 
διαστημικής βιομηχανίας είναι μια 
μεγάλη πρόκληση, που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί μέσω μιας κατάλληλης 
πολιτικής Ε&Α και πρέπει να οργανωθεί 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να 
διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
θα εξακολουθήσει να συμβαδίζει με τους 
διεθνείς ανταγωνιστές, με σθεναρή 
υποστήριξη από ισχυρές εγχώριες αγορές. 
Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι προς το 
παρόν σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων 
πρώτης κατηγορίας για εμπορικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 
της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα.
Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 
εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 
έντονα ανταγωνιστική αγορά.
Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 
ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους
και ανιχνευτήρες έχουν οδηγήσει σε 
ορισμένες από τις πιο σημαντικές 
επιστημονικές ανακαλύψεις των 
τελευταίων δεκαετιών στις γεωεπιστήμες, 
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τη θεμελιώδη φυσική και την αστρονομία.
Με αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 
ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Τροπολογία 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 
συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 
υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 
σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 
όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η 
πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 
πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 
υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 
προερχόμενες από το διάστημα. Ο 
παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 
αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 
συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 
Κίνα, Νότια Αμερική). Η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία είναι προς το παρόν 
σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 
κατηγορίας για εμπορικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 
της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. 
Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 
εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 
έντονα ανταγωνιστική αγορά. 
Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 
ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 
έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 
συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 
υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 
σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 
όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η 
πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 
πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 
υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 
προερχόμενες από το διάστημα. Ο 
παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 
αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 
συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 
Κίνα, Νότια Αμερική). Η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία είναι προς το παρόν 
σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 
κατηγορίας για εμπορικούς (ως επί το 
πλείστον στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών) και επιστημονικούς 
σκοπούς. Η αύξηση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού απειλεί τη θέση της 
Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. Συνεπώς, η 
Ευρώπη έχει συμφέρον να διασφαλίσει ότι 
η βιομηχανία της εξακολουθεί να είναι 
εύρωστη σε αυτή την έντονα 
ανταγωνιστική αγορά. Επιπροσθέτως, τα 
δεδομένα από τους ευρωπαϊκούς 
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σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 
των τελευταίων δεκαετιών στις 
γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 
αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 
ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

επιστημονικούς δορυφόρους έχουν 
οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 
σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 
των τελευταίων δεκαετιών στις 
γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 
αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 
ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Τροπολογία 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 
συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 
υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 
σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 
όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η 
πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 
πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 
υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 
προερχόμενες από το διάστημα. Ο 
παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 
αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 
συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 
Κίνα, Νότια Αμερική). Η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία είναι προς το παρόν 
σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 
κατηγορίας για εμπορικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 
της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. 
Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 
εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 
συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 
υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 
σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 
όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η 
πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 
πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 
υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 
προερχόμενες από το διάστημα. Ο 
παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 
αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 
συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 
Κίνα, Νότια Αμερική και Αφρική). Η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι προς το παρόν 
σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 
κατηγορίας για εμπορικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 
της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. 
Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 
εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 
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έντονα ανταγωνιστική αγορά. 
Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 
ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 
έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 
σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 
των τελευταίων δεκαετιών στις 
γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 
αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 
ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

έντονα ανταγωνιστική αγορά. 
Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 
ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 
έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 
σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 
των τελευταίων δεκαετιών στις 
γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 
αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 
ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Τροπολογία 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 
λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 
διαστημική έρευνα στην Ένωση είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά προγράμματα 
σε ελάχιστα κράτη μέλη. Για να διατηρηθεί
το τεχνολογικό και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα χρειάζεται δράση σε επίπεδο 
Ένωσης για τον συντονισμό της 
διαστημικής έρευνας, την προώθηση της 
συμμετοχής ερευνητών από όλα τα κράτη 
μέλη, καθώς και τη μείωση των φραγμών 
για συνεργατικά διαστημικά ερευνητικά 
έργα πέραν των εθνικών συνόρων. Αυτό 
πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο 
οποίος διαχειρίστηκε επιτυχώς τη 

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 
λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 
διαστημική έρευνα στην Ένωση είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά προγράμματα 
σε ελάχιστα κράτη μέλη και στα 
προγράμματα του ΕΟΔ. Για να διατηρηθεί 
το τεχνολογικό και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της Ευρώπης και για να 
αξιοποιηθούν οι επενδύσεις, σε καιρό 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, χρειάζεται 
δράση σε επίπεδο Ένωσης σε συνδυασμό 
με τις δραστηριότητες διαστημικής 
έρευνας των κρατών μελών, του ΕΟΔ και 
της βιομηχανίας.  Η εκπόνηση 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας με τη 
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βιομηχανική ανάπτυξη δορυφόρων και 
τις αποστολές στο απώτατο διάστημα σε 
διακυβερνητική βάση, με κάποια από τα 
κράτη μέλη από το 1975. Επιπλέον, οι 
πληροφορίες που διαβιβάζουν οι 
ευρωπαϊκοί δορυφόροι παρέχουν ένα 
αυξανόμενο δυναμικό περαιτέρω 
ανάπτυξης καινοτόμων επακόλουθων 
δορυφορικών υπηρεσιών. Πρόκειται για 
έναν τυπικό τομέα δραστηριότητας για τις 
ΜΜΕ και πρέπει να στηριχθεί με μέτρα για 
την έρευνα και την καινοτομία ώστε να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη που 
απορρέουν από αυτή την ευκαιρία και 
ειδικά από τις σημαντικές επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στις δύο 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, 
το Galileo και το GMES (Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας).

συμμετοχή της βιομηχανίας, της ΕΕ και 
των οργανισμών διαστήματος θα πρέπει 
επομένως να αποτελεί λύση για τη 
στήριξη ενός καλύτερα καθορισμένου 
σχεδιασμού των τεχνολογικών οδών του 
μέλλοντος για τον ευρωπαϊκό διαστημικό 
τομέα. Χρειάζεται επίσης δράση σε 
επίπεδο Ένωσης για την προώθηση της 
συμμετοχής ερευνητών από όλα τα κράτη 
μέλη και για τον περιορισμό των 
εμποδίων στα συνεργατικά διαστημικά 
ερευνητικά έργα πέραν των εθνικών 
συνόρων. Επιπλέον, οι πληροφορίες που 
διαβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι 
παρέχουν ένα αυξανόμενο δυναμικό 
περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων 
επακόλουθων δορυφορικών υπηρεσιών.
Πρόκειται για έναν τυπικό τομέα 
δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και πρέπει
να στηριχθεί με μέτρα για την έρευνα και 
την καινοτομία ώστε να αξιοποιηθούν 
πλήρως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή 
την ευκαιρία και ειδικά από τις σημαντικές 
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 
δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
Ένωσης, το Galileo και το GMES
(Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας).

Or. en

Τροπολογία 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 
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λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 
διαστημική έρευνα στην Ένωση είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά προγράμματα 
σε ελάχιστα κράτη μέλη. Για να διατηρηθεί 
το τεχνολογικό και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα χρειάζεται δράση σε επίπεδο 
Ένωσης για τον συντονισμό της 
διαστημικής έρευνας, την προώθηση της 
συμμετοχής ερευνητών από όλα τα κράτη 
μέλη, καθώς και τη μείωση των φραγμών 
για συνεργατικά διαστημικά ερευνητικά 
έργα πέραν των εθνικών συνόρων. Αυτό 
πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο 
οποίος διαχειρίστηκε επιτυχώς τη 
βιομηχανική ανάπτυξη δορυφόρων και τις 
αποστολές στο απώτατο διάστημα σε 
διακυβερνητική βάση, με κάποια από τα 
κράτη μέλη από το 1975. Επιπλέον, οι 
πληροφορίες που διαβιβάζουν οι 
ευρωπαϊκοί δορυφόροι παρέχουν ένα 
αυξανόμενο δυναμικό περαιτέρω 
ανάπτυξης καινοτόμων επακόλουθων 
δορυφορικών υπηρεσιών. Πρόκειται για 
έναν τυπικό τομέα δραστηριότητας για τις 
ΜΜΕ και πρέπει να στηριχθεί με μέτρα για 
την έρευνα και την καινοτομία ώστε να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη που 
απορρέουν από αυτή την ευκαιρία και 
ειδικά από τις σημαντικές επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στις δύο 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, 
το Galileo και το GMES (Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας).

λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 
διαστημική έρευνα στην Ένωση είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά προγράμματα 
σε ελάχιστα κράτη μέλη. Για να διατηρηθεί 
το τεχνολογικό και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα χρειάζεται δράση σε επίπεδο 
Ένωσης για τον συντονισμό της 
διαστημικής έρευνας, την προώθηση της 
συμμετοχής ερευνητών από όλα τα κράτη 
μέλη, καθώς και τη μείωση των φραγμών 
για συνεργατικά διαστημικά ερευνητικά 
έργα πέραν των εθνικών συνόρων. Αυτό 
πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο 
οποίος διαχειρίστηκε επιτυχώς τη 
βιομηχανική ανάπτυξη δορυφόρων και τις 
αποστολές στο απώτατο διάστημα σε 
διακυβερνητική βάση, με κάποια από τα 
κράτη μέλη από το 1975. Επιπλέον, οι 
πληροφορίες που διαβιβάζουν οι 
ευρωπαϊκοί δορυφόροι παρέχουν ένα 
αυξανόμενο δυναμικό περαιτέρω 
ανάπτυξης καινοτόμων επακόλουθων 
δορυφορικών υπηρεσιών. Πρόκειται για 
έναν τυπικό τομέα δραστηριότητας για τις 
ΜΜΕ και πρέπει να στηριχθεί με μέτρα για 
την έρευνα και την καινοτομία ώστε να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη που 
απορρέουν από αυτή την ευκαιρία και 
ειδικά από τις σημαντικές επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στις δύο 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, 
το Galileo και το GMES (Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας), αλλά και στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων 
του ψηφιακού θεματολογίου της Ένωσης 
παραδείγματος χάριν με τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο την εμφάνιση του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν σε όλη την 
ευρωπαϊκή επικράτεια και συνεπώς 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 1184
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 
λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 
διαστημική έρευνα στην Ένωση είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά 
προγράμματα σε ελάχιστα κράτη μέλη.
Για να διατηρηθεί το τεχνολογικό και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται 
δράση σε επίπεδο Ένωσης για τον 
συντονισμό της διαστημικής έρευνας, την 
προώθηση της συμμετοχής ερευνητών από 
όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη μείωση 
των φραγμών για συνεργατικά διαστημικά 
ερευνητικά έργα πέραν των εθνικών 
συνόρων. Αυτό πρέπει να γίνει σε 
συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος, ο οποίος διαχειρίστηκε 
επιτυχώς τη βιομηχανική ανάπτυξη 
δορυφόρων και τις αποστολές στο 
απώτατο διάστημα σε διακυβερνητική 
βάση, με κάποια από τα κράτη μέλη από το 
1975. Επιπλέον, οι πληροφορίες που 
διαβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι 
παρέχουν ένα αυξανόμενο δυναμικό 
περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων 
επακόλουθων δορυφορικών υπηρεσιών.
Πρόκειται για έναν τυπικό τομέα 
δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και πρέπει 
να στηριχθεί με μέτρα για την έρευνα και 
την καινοτομία ώστε να αξιοποιηθούν 
πλήρως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή 
την ευκαιρία και ειδικά από τις σημαντικές 
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 
λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 
διαστημική έρευνα στην Ένωση
εξετάζεται πρωτίστως στο πλαίσιο 
εθνικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων 
του ΕΟΔ σε κάποια κράτη μέλη της ΕΕ.
Για να διατηρηθεί το τεχνολογικό και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται 
δράση σε επίπεδο Ένωσης για τον 
συντονισμό της διαστημικής έρευνας, την 
προώθηση της συμμετοχής ερευνητών από 
όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη μείωση 
των φραγμών για συνεργατικά διαστημικά 
ερευνητικά έργα πέραν των εθνικών 
συνόρων. Αυτό πρέπει να γίνει σε 
συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος, ο οποίος διαχειρίστηκε 
επιτυχώς τη βιομηχανική ανάπτυξη 
δορυφόρων και τις αποστολές στο 
απώτατο διάστημα σε διακυβερνητική 
βάση, με κάποια από τα κράτη μέλη από το 
1975. Επιπλέον, οι πληροφορίες που 
διαβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι 
παρέχουν ένα αυξανόμενο δυναμικό 
περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων 
επακόλουθων δορυφορικών υπηρεσιών.
Πρόκειται για έναν τυπικό τομέα 
δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και πρέπει 
να στηριχθεί με μέτρα για την έρευνα και 
την καινοτομία ώστε να αξιοποιηθούν 
πλήρως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή 
την ευκαιρία και ειδικά από τις σημαντικές 
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δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
Ένωσης, το Galileo και το GMES
(Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας).

επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 
δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
Ένωσης, το Galileo και το GMES
(Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αντικατοπτρίζει καλύτερα τη σημερινή κατάσταση στην ΕΕ.

Τροπολογία 1185
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 
λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 
διαστημική έρευνα στην Ένωση είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά
προγράμματα σε ελάχιστα κράτη μέλη.
Για να διατηρηθεί το τεχνολογικό και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται 
δράση σε επίπεδο Ένωσης για τον 
συντονισμό της διαστημικής έρευνας, την 
προώθηση της συμμετοχής ερευνητών από 
όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη μείωση 
των φραγμών για συνεργατικά διαστημικά 
ερευνητικά έργα πέραν των εθνικών 
συνόρων. Αυτό πρέπει να γίνει σε 
συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος, ο οποίος διαχειρίστηκε 
επιτυχώς τη βιομηχανική ανάπτυξη 
δορυφόρων και τις αποστολές στο 
απώτατο διάστημα σε διακυβερνητική 
βάση, με κάποια από τα κράτη μέλη από το 

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 
λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η
διαστημική έρευνα στην Ένωση
εξετάζεται σε προγράμματα των κρατών 
μελών και του ΕΟΔ. Για να διατηρηθεί το 
τεχνολογικό και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα χρειάζεται δράση σε επίπεδο 
Ένωσης για τον συντονισμό της 
διαστημικής έρευνας, την προώθηση της 
συμμετοχής ερευνητών από όλα τα κράτη 
μέλη, καθώς και τη μείωση των φραγμών 
για συνεργατικά διαστημικά ερευνητικά 
έργα πέραν των εθνικών συνόρων. Αυτό 
πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο 
οποίος διαχειρίστηκε επιτυχώς τη 
βιομηχανική ανάπτυξη δορυφόρων και τις 
αποστολές στο απώτατο διάστημα σε 
διακυβερνητική βάση, με κάποια από τα 
κράτη μέλη από το 1975. Επιπλέον, οι 
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1975. Επιπλέον, οι πληροφορίες που 
διαβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι 
παρέχουν ένα αυξανόμενο δυναμικό 
περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων 
επακόλουθων δορυφορικών υπηρεσιών.
Πρόκειται για έναν τυπικό τομέα 
δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και πρέπει 
να στηριχθεί με μέτρα για την έρευνα και 
την καινοτομία ώστε να αξιοποιηθούν 
πλήρως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή
την ευκαιρία και ειδικά από τις σημαντικές 
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 
δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
Ένωσης, το Galileo και το GMES
(Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας).

πληροφορίες που διαβιβάζουν οι 
ευρωπαϊκοί δορυφόροι παρέχουν ένα 
αυξανόμενο δυναμικό περαιτέρω 
ανάπτυξης καινοτόμων επακόλουθων 
δορυφορικών υπηρεσιών. Πρόκειται για 
έναν τυπικό τομέα δραστηριότητας για τις 
ΜΜΕ και πρέπει να στηριχθεί με μέτρα για 
την έρευνα και την καινοτομία ώστε να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη που 
απορρέουν από αυτή την ευκαιρία και 
ειδικά από τις σημαντικές επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στις δύο 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, 
το Galileo και το GMES (Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσχωρήσει στα ήδη υπάρχοντα διαστημικά 
προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), των εθνικών οργανισμών 
διαστήματος και των παραγόντων της βιομηχανίας στα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 1186
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη που προορίζεται για την 
έρευνα και την ανάπτυξη διαστημικών 
εφαρμογών θα διατίθεται ιδιαίτερα στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων όπως είναι η κλιματική 
αλλαγή, το περιβάλλον, τα βιώσιμα 
συστήματα μεταφορών και η γεωργία. Οι 
στόχοι της ανταλλαγής γνώσεων και της 
διαλειτουργικής ανάπτυξης θα 
ενισχύσουν τη στήριξη που παρέχεται σε 
αυτούς τους τομείς.
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Or. en

Τροπολογία 1187
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαστημική έρευνα και καινοτομία στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» ευθυγραμμίζεται με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για 
το διάστημα όπως εξακολουθούν να 
ορίζονται από το Συμβούλιο για το 
Διάστημα της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή25.

Η διαστημική έρευνα και καινοτομία στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» ευθυγραμμίζεται με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για 
το διάστημα και με τις ανάγκες των 
ευρωπαϊκών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως εξακολουθούν να 
ορίζονται από τα Συμβούλια της Ένωσης
για το Διάστημα και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή25.

Or. en

Τροπολογία 1188
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και 
επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας 
σε συνδυασμό με μια διαστημική 
ερευνητική κοινότητα παγκόσμιας κλάσης 
προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή 
υπεροχή και η ανεξαρτησία στη 
διαστημική τεχνολογία, να προωθηθεί η 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος, 
και να υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία 
με βάση το διάστημα, παραδείγματος χάριν 
με χρήση της τηλεανίχνευσης και των 

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και
περαιτέρω ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής 
και επιχειρηματικής διαστημικής 
βιομηχανίας σε συνδυασμό με μια 
διαστημική ερευνητική κοινότητα 
παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 
διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 
υπεροχή με το να διασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητα των αναγκαίων 
τεχνολογιών - με την ενδεικνυόμενη 
ωριμότητα, το απαιτούμενο επίπεδο μη 
εξάρτησης και υπό ανταγωνιστικές 
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δεδομένων πλοήγησης. συνθήκες - και να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η ανεξαρτησία σε στρατηγικούς 
υποτομείς όπως η πρόσβαση στο 
διάστημα ή οι τεχνολογίες κρίσιμης 
σημασίας, να προωθηθεί η καινοτομία 
στον τομέα του διαστήματος, και να 
υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία με βάση 
το διάστημα, παραδείγματος χάριν με 
χρήση της τηλεανίχνευσης και των 
δεδομένων πλοήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η ζήτηση για τις στρατηγικές τεχνολογίες που χρειάζεται η εκτέλεση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων δεν μπορεί να ικανοποιηθεί στην Ευρώπη, θα ικανοποιηθεί αλλού. Αυτό θα έχει 
συνέπειες στην ανεξαρτησία μας για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών και στην 
απασχόληση και την οικονομική αύξηση.

Τροπολογία 1189
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και 
επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας 
σε συνδυασμό με μια διαστημική 
ερευνητική κοινότητα παγκόσμιας κλάσης 
προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή 
υπεροχή και η ανεξαρτησία στη 
διαστημική τεχνολογία, να προωθηθεί η 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος, 
και να υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία 
με βάση το διάστημα, παραδείγματος χάριν 
με χρήση της τηλεανίχνευσης και των 
δεδομένων πλοήγησης.

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη μιας διαστημικής ερευνητικής 
κοινότητας παγκόσμιας κλάσης 
προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή 
υπεροχή και η ανεξαρτησία στη 
διαστημική τεχνολογία, να υποστηριχθεί 
μια ανταγωνιστική, καθαρή και 
επιχειρηματική διαστημική βιομηχανία, 
να προωθηθεί η καινοτομία στον τομέα 
του διαστήματος, και να υποβοηθηθεί η 
επίγεια καινοτομία με βάση το διάστημα, 
παραδείγματος χάριν με χρήση της 
τηλεανίχνευσης και των δεδομένων 
πλοήγησης.

Or. en
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Τροπολογία 1190
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και 
επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας 
σε συνδυασμό με μια διαστημική 
ερευνητική κοινότητα παγκόσμιας κλάσης 
προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή 
υπεροχή και η ανεξαρτησία στη 
διαστημική τεχνολογία, να προωθηθεί η 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος, 
και να υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία 
με βάση το διάστημα, παραδείγματος χάριν 
με χρήση της τηλεανίχνευσης και των 
δεδομένων πλοήγησης.

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και 
επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας 
σε συνδυασμό με μια διαστημική 
ερευνητική κοινότητα παγκόσμιας κλάσης 
προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή 
υπεροχή και η ανεξαρτησία στη 
διαστημική τεχνολογία περιλαμβανομένων 
των καθαρών λύσεων, να προωθηθεί η 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος, 
και να υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία 
με βάση το διάστημα, παραδείγματος χάριν 
με χρήση της τηλεανίχνευσης και των 
δεδομένων πλοήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να προωθηθεί η ανάγκη για καθαρές λύσεις στην ανάπτυξη μιας πραγματικά 
ανταγωνιστικής και επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας.

Τροπολογία 1191
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και 
επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας 
σε συνδυασμό με μια διαστημική 

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής, αειφόρου
και επιχειρηματικής διαστημικής 
βιομηχανίας σε συνδυασμό με μια 
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ερευνητική κοινότητα παγκόσμιας κλάσης 
προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή 
υπεροχή και η ανεξαρτησία στη 
διαστημική τεχνολογία, να προωθηθεί η 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος, 
και να υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία 
με βάση το διάστημα, παραδείγματος χάριν 
με χρήση της τηλεανίχνευσης και των 
δεδομένων πλοήγησης.

διαστημική ερευνητική κοινότητα 
παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 
διατηρηθεί η ευρωπαϊκή υπεροχή και η 
ανεξαρτησία στη διαστημική τεχνολογία, 
να προωθηθεί η καινοτομία στον τομέα του 
διαστήματος, και να υποβοηθηθεί η επίγεια 
καινοτομία με βάση το διάστημα, 
παραδείγματος χάριν με χρήση της 
τηλεανίχνευσης και των δεδομένων 
πλοήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφιστά την προσοχή στις περιβαλλοντικές βελτιώσεις που απαιτούνται εντός του τομέα του 
διαστήματος.

Τροπολογία 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων 
διαστημικών τεχνολογιών και 
λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα έως 
την επίδειξη στο διάστημα, 
συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης και 
τηλεανίχνευσης, καθώς και η προστασία 
των διαστημικών πόρων από απειλές,
όπως τα συντρίμμια και οι ηλιακές 
εκλάμψεις. Για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή προηγμένων διαστημικών 
τεχνολογιών απαιτείται συνεχής 
εκπαίδευση και κατάρτιση μηχανικών και 
επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων και 
υποβοηθητικών διαστημικών τεχνολογιών 
και λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα 
έως την επίδειξη στο διάστημα. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται τεχνολογίες για την
προστασία των διαστημικών πόρων από 
απειλές, τις τα συντρίμμια και οι ηλιακές 
εκλάμψεις, καθώς και για τις 
δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και τις 
αποστολές πλοήγησης και 
τηλεανίχνευσης. Για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή προηγμένων διαστημικών 
τεχνολογιών απαιτείται συνεχής 
εκπαίδευση και κατάρτιση μηχανικών και 
επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, καθώς 
και ισχυροί δεσμοί μεταξύ αυτών και των 
χρηστών διαστημικών εφαρμογών.

Or. en
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Τροπολογία 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων 
διαστημικών τεχνολογιών και 
λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα έως 
την επίδειξη στο διάστημα, 
συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης και 
τηλεανίχνευσης, καθώς και η προστασία 
των διαστημικών πόρων από απειλές, όπως 
τα συντρίμμια και οι ηλιακές εκλάμψεις. 
Για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών 
απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και 
κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων 
υψηλής εξειδίκευσης.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων 
διαστημικών τεχνολογιών και 
λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα έως 
την επίδειξη στο διάστημα, 
συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης, 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της 
τηλεανίχνευσης, καθώς και η προστασία 
των διαστημικών πόρων από απειλές, όπως 
τα συντρίμμια και οι ηλιακές εκλάμψεις. 
Για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών 
απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και 
κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων 
υψηλής εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 1194
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων 
διαστημικών τεχνολογιών και 
λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα έως 
την επίδειξη στο διάστημα, 
συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης και 
τηλεανίχνευσης, καθώς και η προστασία 
των διαστημικών πόρων από απειλές, όπως 
τα συντρίμμια και οι ηλιακές εκλάμψεις. 
Για την ανάπτυξη και εφαρμογή 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων 
διαστημικών τεχνολογιών και 
λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα έως 
την επίδειξη στο διάστημα, 
συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης, 
των τηλεπικοινωνιών και της 
τηλεανίχνευσης, καθώς και η προστασία 
των διαστημικών πόρων από απειλές, όπως 
τα συντρίμμια και οι ηλιακές εκλάμψεις. 
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προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών 
απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και 
κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων 
υψηλής εξειδίκευσης.

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών 
απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και 
κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων 
υψηλής εξειδίκευσης.

Or. fr

Τροπολογία 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, αρχειοθέτησης, επικύρωσης 
και τυποποίησης και διατηρήσιμης 
διαθεσιμότητας διαστημικών δεδομένων, 
καθώς και για τη στήριξη της ανάπτυξης 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
πληροφόρησης που προέρχονται από τα 
δεδομένα αυτά. Οι καινοτομίες στο 
χειρισμό και τη διάδοση δεδομένων 
μπορούν της να εξασφαλίσουν υψηλότερες 
αποδόσεις των επενδύσεων σε διαστημική 
υποδομή και να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 
ιδίως εάν συντονιστούν στο πλαίσιο 
παγκόσμιας προσπάθειας, της μέσω του 
Παγκόσμιου Δικτύου Συστημάτων 
Γεωσκόπησης (GEOSS), ειδικότερα 
αξιοποιώντας πλήρως το πρόγραμμα 
GMES που αποτελεί την κύρια 
ευρωπαϊκή συμβολή του, του ευρωπαϊκού 
προγράμματος πλοήγησης μέσω 
δορυφόρου Galileo ή της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή
(IPCC) για ζητήματα σχετικά με την 
αλλαγή του κλίματος. Θα υποστηριχθεί η 
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ταχεία ένταξη αυτών των καινοτομιών 
στη σχετική εφαρμογή. Περιλαμβάνεται 
εν προκειμένω και η αξιοποίηση 
δεδομένων για περαιτέρω επιστημονική 
έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 1196
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό, τη διάδοση και 
τη διαλειτουργικότητα δεδομένων, και 
ιδίως η προώθηση της ελεύθερης 
πρόσβασης στα δεδομένα και 
μεταδεδομένα των γεωεπιστημών και της 
ανταλλαγής αυτών, μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Or. en
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Τροπολογία 1197
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης και 
της συνεισφοράς της Ευρώπης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι πιο ρητή η σύνδεση μεταξύ του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και των εμβληματικών προγραμμάτων της ΕΕ που σχετίζονται με το διάστημα, ιδιαίτερα 
του GMES, καθώς και η σύνδεση μεταξύ του GMES και του Παγκόσμιου Δικτύου Συστημάτων 
Γεωσκόπησης.

Τροπολογία 1198
Francesco De Angelis
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος GMES, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GMES είναι το ευρωπαϊκό μέσο αναφοράς για το Παγκόσμιο Δίκτυο 
Συστημάτων Γεωσκόπησης και πρέπει επομένως να μνημονεύεται σωστά.

Τροπολογία 1199
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
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της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και 
την παρακολούθηση των ωκεανών.

Or. en

Τροπολογία 1200
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα παρασχεθεί υποστήριξη για την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένου και 
διατηρήσιμου παγκόσμιου συστήματος 
παρατήρησης του περιβάλλοντος και 
πληροφοριών, μεταξύ άλλων με την 
ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ 
κοινοτήτων κλιματικών μοντέλων και 
παρατήρησης του περιβάλλοντος και 
κοινοτήτων διαχείρισης δεδομένων. Η 
συμμετοχή των κρατών μελών στη 
συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη, 
καθώς ιδιοκτήτες των αρχείων στοιχείων 
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είναι συχνά οι εθνικές αρχές .

Or. en

Τροπολογία 1201
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Εξασφάλιση της απόδοσης των 
επενδύσεων στα προγράμματα Galileo 
και EGNOS και στήριξη της ευρωπαϊκής 
ηγεσίας στον τομέα των εφαρμογών
Τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης 
Galileo και EGNOS είναι στρατηγικής 
σημασίας για την Ευρώπη. Για την 
επίτευξη του στόχου της διάδοσης των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών απαιτείται 
να αναπτυχθεί το δυναμικό των 
καινοτόμων εφαρμογών. Οι πιο 
σημαντικοί τομείς είναι της γεωργίας, της 
γεωδαισίας και του συγχρονισμού: σ’ 
αυτούς τους τομείς απαιτείται να 
εξασφαλιστεί ότι παγιώνεται μία 
ευρωπαϊκή βιομηχανική ηγεσία έτσι ώστε 
να καθίσταται δυνατή, ήδη από τα πρώτα 
επιχειρησιακά στάδια του Galileo, η 
ανάμειξη και συμμετοχή των ΜΜΕ και 
των φορέων που δρουν στον χώρο της 
έρευνας και της καινοτομίας.

Or. it

Τροπολογία 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Διασφάλιση της απόδοσης 
επενδύσεων για το Galileo και το EGNOS 
και ευρωπαϊκή υπεροχή στις εφαρμογές 
επόμενων σταδίων 
Τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής 
πλοήγησης, EGNOS και Galileo, είναι 
στρατηγική επένδυση της Ευρώπης και η 
ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών 
επόμενων σταδίων είναι απαραίτητη για 
να επιτευχθούν τα κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη που αναμένονται από αυτά τα 
προγράμματα. Χρειάζονται 
επαγγελματικές εφαρμογές όπως γεωργία 
ακριβείας, γεωδαισία, 
χρονοπροσδιορισμός και συγχρονισμός 
για να πολλαπλασιασθούν τα 
αποτελέσματα του  EGNOS και του 
Galileo, σε συνέργεια με τις υπηρεσίες 
γεωσκόπησης, για να διασφαλισθεί η 
υπεροχή της ευρωπαϊκή βιομηχανίας.

Or. en

Τροπολογία 1203
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.3 α. Υποβοήθηση της μεγιστοποίησης 
της απόδοσης των επενδύσεων στην 
ευρωπαϊκή διαστημική υποδομή
Η αξιοποίηση των υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών 
πρέπει να τονωθεί μέσω της προώθησης 
της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών βασισμένων στην 
τηλεπισκόπηση και τον γεωεντοπισμό 
καθώς και στις διαστημικές 
τηλεπικοινωνίες. Η ανάγκη αυτή να 
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προωθηθούν καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες, και, επομένως, η ανάγκη να 
παρασχεθεί οικονομική στήριξη σε 
πρωτοβουλίες Ε&Α&Κ, είναι επίσης 
εμφανής για το EGNOS και το Galileo, 
λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω 
επένδυση θα εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες που θα προκύψουν 
παρέχουν σημαντικά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Όσον αφορά 
το πακέτο χρηματοδότησης που έχει 
προταθεί για το διάστημα εντός του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 
ποσοστό από 15 έως 20% θεωρείται 
στόχος που ανταποκρίνεται πλήρως στις 
δυνατότητες οι οποίες θα προσφερθούν 
από τις επενδύσεις στην Ε&Α&Κ σε 
σχέση με αυτά τα συστήματα. Τα 
συστήματα GNSS προσφέρουν τη 
δυνατότητα νέων εφαρμογών στον τομέα 
των μεταφορών, και σε πολλούς άλλους 
τομείς δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα λόγω 
της ακρίβειας των δεδομένων που 
προσφέρει το ατομικό ρολόι με το οποίο 
πρόκειται να εξοπλισθεί ο σχηματισμός 
δορυφόρων Galileo:  ενέργεια, γεωργία, 
μετεωρολογία, χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές, ασφάλιση, κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 1204
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 1 – σημείο 2.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια διευκόλυνση για πίστωση («πιστωτική 
διευκόλυνση») και μια διευκόλυνση για 
κεφαλαιακή συμμετοχή («διευκόλυνση 
κεφαλαιακής συμμετοχής) θα βοηθήσουν 
να υπερκερασθούν τα εν λόγω 
προβλήματα, βελτιώνοντας τις πτυχές 
χρηματοδότησης και τις πτυχές κινδύνου 

(Γλωσσική διευκρίνιση που δεν αφορά το 
ελληνικό κείμενο)
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των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ. 
Αυτό, με τη σειρά του, θα διευκολύνει την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων και των 
λοιπών δικαιούχων σε δάνεια, εγγυήσεις 
και άλλες μορφές κεφαλαίων κινδύνου, θα 
προωθήσει τις επενδύσεις πρώιμης φάσης 
και την ανάπτυξη νέων κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου, θα βελτιώσει τη 
μεταφορά γνώσεων και την αγορά 
πνευματικής ιδιοκτησίας, θα προσελκύσει 
κεφάλαια στην αγορά κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου και, γενικά, θα 
διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη 
μετάβαση από τη σύλληψη, την ανάπτυξη 
και την επίδειξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών στην εμπορευματοποίησή τους.

Or. it

(Τροπολογία γλωσσικού χαρακτήρα που αφορά μόνο το ιταλικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση που αφορά την ιταλική μετάφραση.

Τροπολογία 1205
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, τυπικά οι τράπεζες δεν 
έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το 
κεφάλαιο της γνώσης, όπως είναι η 
πνευματική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, 
συχνά είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε 
εταιρείες βασιζόμενες στη γνώση. Αυτό 
έχει ως συνέπεια πολλές καθιερωμένες 
καινοτόμες επιχειρήσεις – μεγάλες αλλά 
και μικρές – να μην μπορούν να πάρουν 
δάνεια για δραστηριότητες Ε&Κ 
υψηλότερου κινδύνου.

Επιπροσθέτως, τυπικά οι τράπεζες δεν 
έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το 
κεφάλαιο της γνώσης, όπως είναι η 
πνευματική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, 
συχνά είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε 
εταιρείες βασιζόμενες στη γνώση. Αυτό 
έχει ως συνέπεια πολλές καθιερωμένες 
καινοτόμες επιχειρήσεις – μεγάλες αλλά 
και μικρές – να μην μπορούν να πάρουν 
δάνεια για δραστηριότητες Ε&Κ 
υψηλότερου κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, που διαχειρίζεται 
την πιστωτική διευκόλυνση εκ μέρους 
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της Επιτροπής, μπορεί να έχει 
περιορισμένη εντολή να χορηγεί δάνεια σε 
έργα με υψηλό τεχνολογικό ρίσκο και όχι 
απλώς να προσφέρει δάνεια με 
χαμηλότερα επιτόκια σε έργα με χαμηλό 
τεχνολογικό ρίσκο. Αυτή η εντολή, 
ωστόσο, θα υπόκειται σε αυστηρό 
χαρτοφυλάκιο και κριτήρια διαχείρισης 
κινδύνου έργων και κατάλληλα κριτήρια 
απόδοσης κινδύνου και σε εποπτεία. Στον 
τομέα της ενέργειας, η πιστωτική 
διευκόλυνση μπορεί να καλύπτει έργα 
υψηλότερου κατά μέσο όρο τεχνολογικού 
κινδύνου από αυτά που 
χρηματοδοτούνται από τη 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 
Καταμερισμού του Κινδύνου (ΧΔΚΚ) του 
έβδομου προγράμματος πλαισίου και θα 
υπόκειται σε αυστηρό χαρτοφυλάκιο και 
κριτήρια διαχείρισης κινδύνου έργων.

Or. en

Τροπολογία 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πιστωτική διευκόλυνση και η 
διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, 
υποστηριζόμενες από μια δέσμη 
συνοδευτικών μέτρων, θα στηρίξουν την 
επίτευξη των πολιτικών στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Για το σκοπό αυτό, προορίζονται 
για την εδραίωση και βελτίωση της 
ποιότητας της επιστημονικής βάσης της 
Ευρώπης, την προώθηση της έρευνας και 
της καινοτομίας με ένα θεματολόγιο με 
γνώμονα τις επιχειρήσεις, και την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων, με έμφαση σε 
δραστηριότητες όπως τα πιλοτικά έργα, η 

Η πιστωτική διευκόλυνση και η 
διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, 
υποστηριζόμενες από μια δέσμη 
συνοδευτικών μέτρων τα οποία 
διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων,  θα στηρίξουν την επίτευξη 
των πολιτικών στόχων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για το σκοπό 
αυτό, προορίζονται για την εδραίωση και 
βελτίωση της ποιότητας της επιστημονικής 
βάσης της Ευρώπης, την προώθηση της 
έρευνας και της καινοτομίας με ένα 
θεματολόγιο με γνώμονα τις επιχειρήσεις,
και την αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
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επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
πρόσληψη από την αγορά.

προκλήσεων, με έμφαση σε 
δραστηριότητες όπως τα πιλοτικά έργα, η 
επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
πρόσληψη από την αγορά. Προς όφελος 
της εξασφάλισης κρίσιμης μάζας και μιας 
προσέγγισης για ολόκληρη την αλυσίδα 
της καινοτομίας, θα έχουν στόχο 
δραστηριότητες που προκύπτουν από 
άλλες ενέργειες χρηματοδοτούμενες βάσει 
του «Ορίζοντα 2020», περιλαμβανομένου 
του νέου ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πιστωτική διευκόλυνση και η 
διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, 
υποστηριζόμενες από μια δέσμη 
συνοδευτικών μέτρων, θα στηρίξουν την 
επίτευξη των πολιτικών στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Για το σκοπό αυτό, προορίζονται 
για την εδραίωση και βελτίωση της 
ποιότητας της επιστημονικής βάσης της 
Ευρώπης, την προώθηση της έρευνας και 
της καινοτομίας με ένα θεματολόγιο με 
γνώμονα τις επιχειρήσεις, και την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων, με έμφαση σε 
δραστηριότητες όπως τα πιλοτικά έργα, η 
επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
πρόσληψη από την αγορά.

Η πιστωτική διευκόλυνση και η 
διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, 
υποστηριζόμενες από μια δέσμη 
συνοδευτικών μέτρων, θα στηρίξουν την 
επίτευξη των πολιτικών στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Για το σκοπό αυτό, προορίζονται 
για την εδραίωση και βελτίωση της 
ποιότητας της επιστημονικής βάσης της 
Ευρώπης, την προώθηση της έρευνας και 
της καινοτομίας με ένα θεματολόγιο με 
γνώμονα τις επιχειρήσεις, και την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων, με έμφαση σε 
δραστηριότητες όπως τα πιλοτικά έργα, η 
επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
πρόσληψη από την αγορά. Πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικές ενέργειες στήριξης 
όπως δραστηριότητες ενημέρωσης και 
καθοδήγησης για τις ΜΜΕ. 
Περιφερειακές αρχές, ενώσεις ΜΜΕ, 
εμπορικά επιμελητήρια και 
χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητικοί 
φορείς πρέπει να συμμετέχουν στον 
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προγραμματισμό και την εκτέλεση αυτών 
των δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, θα βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση των στόχων Ε&Κ άλλων 
προγραμμάτων και τομέων πολιτικής, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η δράση 
για το κλίμα (μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος), και η Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική. Θα αναπτυχθεί η 
συμπληρωματικότητα με εθνικά και 
περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου 
για την πολιτική συνοχής, όπου 
προβλέπεται ένας ενισχυμένος ρόλος για 
τα χρηματοδοτικά μέσα.

Επιπλέον, θα βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση των στόχων Ε&Κ άλλων 
προγραμμάτων και τομέων πολιτικής, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η δράση 
για το κλίμα (μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος), και η Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική. Θα αναπτυχθεί η 
συμπληρωματικότητα με εθνικά και 
περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου 
για την πολιτική συνοχής, όπου 
προβλέπεται ένας ενισχυμένος ρόλος για 
τα χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, θα βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση των στόχων Ε&Κ άλλων 
προγραμμάτων και τομέων πολιτικής, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η δράση 

Επιπλέον, θα βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση των στόχων Ε&Κ άλλων 
προγραμμάτων και τομέων πολιτικής, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η δράση 
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για το κλίμα (μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος), και η Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική. Θα αναπτυχθεί η 
συμπληρωματικότητα με εθνικά και 
περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου 
για την πολιτική συνοχής, όπου 
προβλέπεται ένας ενισχυμένος ρόλος για 
τα χρηματοδοτικά μέσα.

για το κλίμα (μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος), η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η 
Πολιτική Συνοχής και το πρόγραμμα για 
την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 
(COSME). Θα αναπτυχθεί η 
συμπληρωματικότητα με εθνικά και 
περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου 
για την πολιτική συνοχής, όπου 
προβλέπεται ένας ενισχυμένος ρόλος για 
τα χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 1210
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 
και το σκέλος για τις ΜΜΕ της πιστωτικής 
διευκόλυνσης θα υλοποιηθούν ως μέρος 
των δύο χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ 
που παρέχουν ίδια κεφάλαια και πίστωση 
για τη στήριξη της Ε&Κ και της ανάπτυξης 
των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τη 
διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής και 
την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο 
του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ.

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 
και το σκέλος για τις ΜΜΕ της πιστωτικής 
διευκόλυνσης θα υλοποιηθούν ως μέρος 
των δύο χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ 
που παρέχουν ίδια κεφάλαια και πίστωση 
για τη στήριξη της Ε&Κ και της ανάπτυξης 
των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τη 
διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής και 
την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο 
του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ. Τουλάχιστον ένα τρίτο του 
προϋπολογισμού των χρηματοπιστωτικών 
μέσων της ΕΕ για τον «Ορίζοντα 2020» 
θα αναπτυχθεί προς τις ΜΜΕ, μέσω της 
διευκόλυνσης κεφαλαιακής συμμετοχής 
και του σκέλους για τις ΜΜΕ της 
πιστωτικής διευκόλυνσης.

Or. en
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Τροπολογία 1211
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια - δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου -
για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό δυναμικό αριστείας.

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια - δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου -
για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό δυναμικό αριστείας.

Προς όφελος της εξασφάλισης κρίσιμης 
μάζας και μιας προσέγγισης για ολόκληρη 
την αλυσίδα της καινοτομίας, θα έχουν 
στόχο δραστηριότητες που προκύπτουν 
από άλλες ενέργειες χρηματοδοτούμενες 
βάσει του «Ορίζοντα 2020», 
περιλαμβανομένης της στήριξης της 
Φάσης 3 του νέου ειδικού μέσου για τις 
ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια - δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου -

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια - δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου -
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για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό δυναμικό αριστείας.

για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό δυναμικό αριστείας. Προς 
όφελος της εξασφάλισης κρίσιμης μάζας 
και μιας προσέγγισης για ολόκληρη την 
αλυσίδα της καινοτομίας, θα έχουν στόχο 
δραστηριότητες που προκύπτουν από 
άλλες ενέργειες χρηματοδοτούμενες βάσει 
του «Ορίζοντα 2020», περιλαμβανομένης 
της στήριξης της Φάσης 3 του νέου 
ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια - δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου -
για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό δυναμικό αριστείας.

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια - δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου -
για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό δυναμικό αριστείας. Η έμφαση 
θα δοθεί περισσότερο στον κίνδυνο που 
έχει σχέση με το έργο παρά στον κίνδυνο 
που έχει σχέση με την εταιρεία ειδικά για 
τις ΜΜΕ.

Or. en
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Τροπολογία 1214
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια - δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου -
για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό δυναμικό αριστείας.

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια - δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου -
για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό δυναμικό αριστείας και με 
υψηλότερο κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υποστηριχθούν ιδιαίτερα οι καινοτομίες υψηλού κινδύνου/υψηλής 
απόδοσης, που συχνά επιφέρουν ριζικές, επαναστατικές καινοτομίες, αλλά τις οποίες οι 
παραδοσιακοί χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητικοί φορείς διστάζουν να χρηματοδοτήσουν.

Τροπολογία 1215
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με βάση τη ζήτηση παρέχονται δάνεια 
και εγγυήσεις σύμφωνα με την αρχή της 
εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, 
με ειδική στήριξη δικαιούχων όπως οι 
ΜΜΕ και οι μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
εταιρείες. Η συνιστώσα αυτή 

(1) Με βάση τη ζήτηση παρέχονται δάνεια 
και εγγυήσεις σύμφωνα με την αρχή της 
εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, 
με ειδική στήριξη δικαιούχων όπως οι 
ΜΜΕ και οι μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
εταιρείες. Η συνιστώσα αυτή 
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ανταποκρίνεται στη σταθερή και συνεχή 
ανάπτυξη που παρατηρείται στον όγκο των 
δανείων της ΧΔΚΚ, τα οποία εξαρτώνται 
από τη ζήτηση. Δυνάμει του σκέλους για 
τις ΜΜΕ, θα στηριχθούν δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ 
και άλλων οντοτήτων που επικεντρώνονται 
στην Ε&Α ή/και στην καινοτομία.

ανταποκρίνεται στη σταθερή και συνεχή 
ανάπτυξη που παρατηρείται στον όγκο των 
δανείων της ΧΔΚΚ, τα οποία εξαρτώνται 
από τη ζήτηση. Δυνάμει του σκέλους για 
τις ΜΜΕ, θα στηριχθούν δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ 
και άλλων οντοτήτων που επικεντρώνονται 
στην Ε&Α ή/και στην καινοτομία, όπως 
χρηματοδότηση που στηρίζεται σε 
πνευματική ιδιοκτησία ή χρήση άυλων 
περιουσιακών στοιχείων ως πρόσθετη 
ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες εφευρέσεις συχνά έχουν 
πρόβλημα να προσφέρουν στις τράπεζες πρόσθετη ασφάλεια ή αξιολογικά στοιχεία. Οι 
καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις είναι επομένως επωφελείς σε αυτού τους είδους τους 
παράγοντες για τους οποίους η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Τροπολογία 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση 
σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας 
σημασίας για την αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της 
βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, και την παροχή 
περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων 
αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα βοηθήσει 
την Ένωση να αντιμετωπίσει τις πτυχές 
έρευνας και καινοτομίας των τομεακών 
πολιτικών στόχων.

(2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση 
σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας 
σημασίας για την αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της 
βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, και την παροχή 
περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων 
αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα βοηθήσει 
την Ένωση να αντιμετωπίσει τις πτυχές 
έρευνας και καινοτομίας των τομεακών 
πολιτικών στόχων.
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Or. en

Τροπολογία 1217
Rolandas Paksas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 
επιστήμες και τεχνολογίες (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.
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.
Η αξιολόγηση των σχεδίων ΜΝΕΤ θα 
τηρεί αποκλειστικά αυστηρά κριτήρια 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
αριστείας και, στους πυλώνες δύο και 
τρία, δυναμικού καινοτομίας 
(αντίκτυπος).

Or. en
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Τροπολογία 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 
θα επικεντρωθεί σε επιχειρηματικά 
κεφάλαια κινδύνου πρώιμου σταδίου που 
παρέχουν κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου και οιονεί ίδια κεφάλαια
(συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης 
χρηματοδότησης) σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Η 
διευκόλυνση θα έχει επίσης τη δυνατότητα 
να προβεί σε επενδύσεις στο στάδιο της 
επέκτασης και της ανάπτυξης, σε 
συνδυασμό με τη διευκόλυνση 
κεφαλαιακής συμμετοχής για ανάπτυξη 
στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχής στήριξη κατά τη φάση εκκίνησης 
και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 
θα επικεντρωθεί σε επιχειρηματικά 
κεφάλαια κινδύνου που παρέχουν 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και 
οιονεί ίδια κεφάλαια
(συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης 
χρηματοδότησης) σε πρώιμου σταδίου,
μεμονωμένες επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου.
Η διευκόλυνση θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να προβεί σε επενδύσεις στο 
στάδιο της επέκτασης και της ανάπτυξης, 
σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση 
κεφαλαιακής συμμετοχής για ανάπτυξη 
στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχής στήριξη κατά τη φάση εκκίνησης 
και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερα επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου εξασφαλίζουν σημαντικές επενδύσεις σε 
πρωτόπειρες επιχειρήσεις. Το ενδιαφέρον πρέπει να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις όχι στα 
κεφάλαια. Έτσι συμπληρώνεται το COSME όπου τα επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου 
διευκολύνουν τις επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και της ανάπτυξης. Οι επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου, σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της επέκτασης και 
της ανάπτυξης μπορούν να προέρχονται από ενιαίο ταμείο.

Τροπολογία 1219
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 
θα επικεντρωθεί σε επιχειρηματικά 
κεφάλαια κινδύνου πρώιμου σταδίου που 
παρέχουν κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου και οιονεί ίδια κεφάλαια 
(συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης 
χρηματοδότησης) σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Η 
διευκόλυνση θα έχει επίσης τη δυνατότητα 
να προβεί σε επενδύσεις στο στάδιο της 
επέκτασης και της ανάπτυξης, σε 
συνδυασμό με τη διευκόλυνση 
κεφαλαιακής συμμετοχής για ανάπτυξη 
στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχής στήριξη κατά τη φάση εκκίνησης 
και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

(Γλωσσική διευκρίνιση που δεν αφορά το 
ελληνικό κείμενο)

Or. it

(Γλωσσική διευκρίνιση που αφορά μόνο το ιταλικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση που αφορά την ιταλική μετάφραση.

Τροπολογία 1220
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ειδική στόχευση μπορεί να εφαρμοστεί
για να βοηθήσει στην επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων πολιτικής, με βάση 
τη θετική εμπειρία του προγράμματος 
πλαισίου ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας, με ειδική στόχευση στην 
οικολογική καινοτομία.

Η ειδική στόχευση εφαρμόζεται για να 
βοηθήσει στην επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων πολιτικής, με βάση τη θετική 
εμπειρία του προγράμματος πλαισίου 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, με 
ειδική στόχευση στην οικολογική 
καινοτομία, ιδιαίτερα για την επίτευξη 



AM\907546EL.doc 127/182 PE492.765v01-00

EL

στόχων που σχετίζονται με τις 
προσδιορισθείσες κοινωνιακές 
προκλήσεις. Ειδικότερα, τουλάχιστον ένα 
τρίτο του προϋπολογισμού διατίθεται σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης για τον τελικό 
χρήστη. 

Or. en

Τροπολογία 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος «εκκίνηση», στηρίζοντας το 
προλειτουργικό στάδιο και το πρώιμο 
στάδιο, επιτρέπει τις επενδύσεις με 
εισφορά ιδίων κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, 
σε οργανισμούς μεταφοράς γνώσης, 
προλειτουργικά κεφάλαια, διασυνοριακά 
προλειτουργικά κεφάλαια, φορείς 
συνεπένδυσης τους επονομαζόμενους 
«επιχειρηματικούς αγγέλους», περιουσιακά 
στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, 
πλατφόρμες ανταλλαγής και εμπορίας 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και
επιχειρηματικά κεφάλαια πρώιμου 
σταδίου.

Το σκέλος «εκκίνηση», στηρίζοντας το 
προλειτουργικό στάδιο και το πρώιμο 
στάδιο, επιτρέπει τις επενδύσεις με 
εισφορά ιδίων κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, 
σε οργανισμούς μεταφοράς γνώσης, 
προλειτουργικά κεφάλαια, διασυνοριακά 
προλειτουργικά κεφάλαια και κεφάλαια 
πρώιμου σταδίου, φορείς συνεπένδυσης 
τους επονομαζόμενους «επιχειρηματικούς 
αγγέλους», περιουσιακά στοιχεία 
πνευματικής ιδιοκτησίας, πλατφόρμες 
ανταλλαγής και εμπορίας δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας,  επιχειρηματικά 
κεφάλαια πρώιμου σταδίου και τα 
κεφάλαια που επενδύουν σε κεφάλαια 
εκκίνησης για τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες, ενδεχομένως σε 
συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού 
κεφαλαίου για την ανάπτυξη (EFG) του 
προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ..

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ως άνω πρόταση τροπολογίας αποσκοπεί στη διασάφηση και τη συμπλήρωση των τύπων 
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επενδύσεων που επιτρέπει ο μηχανισμός ιδίων κεφαλαίων για τη βελτίωση της διασυνοριακής 
και πολυεθνικής χρηματοδότησης: ο μηχανισμός ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να προβλέπει τη 
δυνατότητα υποστήριξης όχι μόνο των διασυνοριακών προλειτουργικών κεφαλαίων, αλλά και 
των κεφαλαίων πρωίμου σταδίου που δρουν πέραν των συνόρων τους και αντιμετωπίζουν 
σήμερα τις ίδιες δυσχέρειες για τη διεθνοποίησή τους.   

Τροπολογία 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος «ανάπτυξη» επιτρέπει τις 
επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και 
της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη 
διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για 
την ανάπτυξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα 
αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, 
επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια 
κινδύνου, και στην πλειονότητά τους 
επικεντρώνονται σε ένα θεματικό πεδίο 
που στηρίζει τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Το σκέλος «ανάπτυξη» επιτρέπει τις 
επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και 
της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη 
διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για 
την ανάπτυξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα 
αμοιβαία κεφάλαια του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, τα οποία 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, 
επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια 
κινδύνου, και στην πλειονότητά τους 
επικεντρώνονται σε ένα θεματικό πεδίο 
που στηρίζει τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως στο COSME, έχει σημασία να αποσαφηνισθεί ότι το μέσο διευκόλυνσης για τον 
«Ορίζοντα 2020» θα στηρίξει επίσης αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία 
κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα, που θα προσελκύσουν πρόσθετα κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα 
στα επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου. 

Τροπολογία 1223
Oreste Rossi
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος «ανάπτυξη» επιτρέπει τις 
επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και 
της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη 
διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για 
την ανάπτυξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα 
αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, 
επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια 
κινδύνου, και στην πλειονότητά τους 
επικεντρώνονται σε ένα θεματικό πεδίο 
που στηρίζει τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(Γλωσσική διευκρίνιση που δεν αφορά το 
ελληνικό κείμενο)

Or. it

(Γλωσσική διευκρίνιση που αφορά μόνο το ιταλικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση που αφορά την ιταλική μετάφραση.

Τροπολογία 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη την κατάσταση πολύ 
μεγάλης δυσχέρειας που αντιμετωπίζει η 
ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηματικού 
κεφαλαίου, και λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει 
να καταρτισθεί ένα πιλοτικό σχέδιο 
αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει σε 
αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικού 
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κινδύνου, έως την επόμενη 
δημοσιονομική περίοδο 2014-2020.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου αποτελεί ζωτική πηγή χρηματοδότησης για χιλιάδες 
καινοτόμους νεοεμφανιζόμενες επιχειρήσεις και ευρωπαϊκές ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης, οι 
οποίες, λόγω ενός επιχειρηματικού προτύπου που υπόσχεται πολλά δεν έχει ακόμη δοκιμασθεί, 
έχουν δύσκολα πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Η εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου 
αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, 
επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση της μόχλευσης του κοινοτικού προϋπολογισμού, θα συνέβαλε 
στην καταπολέμηση της κρίσης.

Τροπολογία 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο μηχανισμός ιδίων κεφαλαίων, έχει 
τεθεί σε λειτουργία, μαζί με τη 
διευκόλυνση EFG του προγράμματος 
COSME, ως ενιαίο και ολοκληρωμένο 
μέσο της Ένωσης για τη χρηματοδότηση 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων με επιχειρηματικό 
κεφάλαιο, από τη φάση εκκίνησης 
("seed") έως τη φάση ανάπτυξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι 2 μηχανισμοί υποστήριξης του επιχειρηματικού κεφαλαίου 
των προγραμμάτων H2020 και COSME, θα πρέπει να αποτελούν στην πράξη ένα ενιαίο μέσο 
ολοκληρωμένης χρηματοδότησης ώστε να είναι αποτελεσματικό και να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της αγοράς,

Τροπολογία 1226
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι η τόνωση της 
ανάπτυξης μέσω της αύξησης των 
επιπέδων καινοτομίας στις ΜΜΕ 
καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες 
τους σε καινοτομία καθ’ όλο τον κύκλο 
καινοτομίας, για όλους τους τύπους
καινοτομίας, δημιουργώντας έτσι 
γρηγορότερα αναπτυσσόμενες, διεθνώς 
δραστήριες ΜΜΕ.

Ο ειδικός στόχος είναι η τόνωση της
αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης μέσω 
της αύξησης των επιπέδων καινοτομίας 
στις ΜΜΕ καλύπτοντας τις διαφορετικές 
ανάγκες τους σε καινοτομία καθ’ όλο τον 
κύκλο καινοτομίας και για όλους τους 
τύπους ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1227
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 
το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 
και στην απασχόληση, και το σημαντικό 
δυναμικό καινοτομίας τους - προβλήματα
που σχετίζονται με το μέγεθός τους για να 
γίνουν περισσότερο καινοτόμες και 
ανταγωνιστικότερες. Παρά το γεγονός ότι 
την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός 
νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες 
στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες 
από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις 
ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 
περιβάλλον με ολοένα και πιο 
αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 
επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 
πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 
το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 
και στην απασχόληση, και το σημαντικό 
δυναμικό καινοτομίας τους - αρκετών 
τύπων προβλήματα για να γίνουν 
περισσότερο καινοτόμες και 
ανταγωνιστικότερες μεταξύ άλλων 
έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, έλλειψη 
δεξιοτήτων στη διαχείριση της 
καινοτομίας, αδυναμίες στη δικτύωση 
και τη συνεργασία με εξωτερικά μέρη και 
ανεπαρκή χρήση δημοσίων συμβάσεων 
για την προώθηση της καινοτομίας στις 
ΜΜΕ. Παρά το γεγονός ότι την Ευρώπη 
καταγράφεται ο ίδιος αριθμός 
νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές 
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για καινοτομία. Πρέπει να δημιουργήσουν, 
να αφομοιώσουν και να 
εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 
επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 
μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 
επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 
παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 
τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 
ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή
τους.

ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες 
στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες 
από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις 
ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 
περιβάλλον με ολοένα και πιο 
αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 
επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 
πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 
για καινοτομία. Πρέπει να δημιουργήσουν, 
να αφομοιώσουν και να 
εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 
επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 
μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 
επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 
παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 
τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 
ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά
τους.

Or. en

Τροπολογία 1228
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 
το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 
και στην απασχόληση, και το σημαντικό 
δυναμικό καινοτομίας τους - προβλήματα 
που σχετίζονται με το μέγεθός τους για να 
γίνουν περισσότερο καινοτόμες και 
ανταγωνιστικότερες. Παρά το γεγονός ότι 
την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός 
νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες 
στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες 
από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις 
ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 
περιβάλλον με ολοένα και πιο 
αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 
το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 
και στην απασχόληση, και το σημαντικό 
δυναμικό καινοτομίας τους - προβλήματα 
που σχετίζονται με το μέγεθός τους για να 
γίνουν περισσότερο καινοτόμες και 
ανταγωνιστικότερες. Παρά το γεγονός ότι 
την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός 
νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες 
στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες 
από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις 
ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 
περιβάλλον με ολοένα και πιο 
αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 
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επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 
πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 
για καινοτομία. Πρέπει να δημιουργήσουν, 
να αφομοιώσουν και να 
εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 
επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 
μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 
επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 
παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 
τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 
ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους.

επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 
πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 
για έρευνα και καινοτομία. Πρέπει να
δημιουργήσουν, να αφομοιώσουν και να 
εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 
επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 
μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 
επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 
παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 
τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 
ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους.

Or. en

Τροπολογία 1229
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμβατότητα των επιχορηγήσεων ως 
μέσο χρηματοδότησης για τους 
διακινούμενους ερευνητές πρέπει να 
διασφαλίζεται προς το συμφέρον της 
κινητικότητας εντός της Ευρώπης.  
Πρέπει να επιλυθούν τα φορολογικά 
ζητήματα και να κατοχυρωθεί η 
κοινωνική προστασία των ευρωπαίων 
επιστημόνων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιχορηγήσεις είναι ζωτικής σημασίας συνιστώσα για την προώθηση της διεθνούς 
επιστημονικής συνεργασίας. Η κινητικότητα εντός της Ευρώπης δεν πρέπει να παρεμποδίζεται 
από προβλήματα συμβατότητας, φορολογικά ζητήματα ή έλλειψη κοινωνικής προστασίας για 
τους ερευνητές.
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Τροπολογία 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ αποτελούν κύριο μοχλό 
καινοτομίας, χάρη στην ικανότητά τους να 
μετασχηματίζουν γρήγορα και αποδοτικά 
νέες ιδέες σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. 
Χρησιμεύουν ως σημαντικοί δίαυλοι 
διάδοσης γνώσεων, μεταφέροντας τα 
αποτελέσματα της έρευνας στην αγορά. 
Την τελευταία εικοσαετία έχει αποδειχθεί 
ότι ολόκληροι τομείς έχουν ανανεωθεί και 
νέες βιομηχανίες έχουν δημιουργηθεί υπό 
την αιγίδα καινοτόμων ΜΜΕ. Οι ταχέως 
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις είναι καίριας 
σημασίας για την ανάπτυξη των 
νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και την 
επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών που 
χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να 
καταστεί μια οικονομία βασιζόμενη στη 
γνώση, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, με διατηρήσιμη οικονομική 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας υψηλής 
ποιότητας.

Οι ΜΜΕ αποτελούν κύριο μοχλό 
καινοτομίας, χάρη στην ικανότητά τους να 
μετασχηματίζουν γρήγορα και αποδοτικά 
νέες ιδέες σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. 
Χρησιμεύουν ως σημαντικοί δίαυλοι 
διάδοσης γνώσεων, μεταφέροντας τα 
αποτελέσματα της έρευνας στην αγορά. 
Την τελευταία εικοσαετία έχει αποδειχθεί 
ότι ολόκληροι τομείς έχουν ανανεωθεί και 
νέες βιομηχανίες έχουν δημιουργηθεί υπό 
την αιγίδα καινοτόμων ΜΜΕ. Οι ταχέως 
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις είναι καίριας 
σημασίας για την ανάπτυξη των 
νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και την 
επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών που 
χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να 
καταστεί μια οικονομία βασιζόμενη στη 
γνώση, με χαμηλές εκπομπές,  με 
διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 1231
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας.
Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων 
περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας.
Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων 
περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
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Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να 
καινοτομήσουν. Πρέπει να ενθαρρύνονται 
και να υποστηρίζονται προκειμένου να 
επενδύουν στην έρευνα και την 
καινοτομία. Πράττοντάς το θα είναι σε 
θέση να επωφεληθούν από το πλήρες 
δυναμικό καινοτομίας της εσωτερικής 
αγοράς και του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να δημιουργήσουν 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην 
Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων σε 
μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις.

Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να 
καινοτομήσουν. Πρέπει να υποστηρίζονται 
προκειμένου να επενδύουν στην έρευνα 
και την καινοτομία αλλά και να ενισχύουν 
την ικανότητά τους να διαχειρίζονται 
διεργασίες καινοτομίας. Πράττοντάς το θα 
είναι σε θέση να επωφεληθούν από το 
πλήρες δυναμικό καινοτομίας της 
εσωτερικής αγοράς και του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να 
δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής, 
και να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων 
σε μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν στρατηγική σκέψη όσον αφορά τις διεργασίες 
καινοτομίας και ικανότητα να διαχειρίζονται έργα καινοτομίας. Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
στηρίζει την ενίσχυση της ικανότητας των ΜΜΕ να διαχειρίζονται την καινοτομία.

Τροπολογία 1232
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στην έρευνα και την 
καινοτομία της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα Ε&Α και την τεχνολογική 
ικανότητα των ΜΜΕ, αυξάνει την 
ικανότητά τους να παράγουν, να 
απορροφούν και να χρησιμοποιούν νέες 
γνώσεις, ενισχύει την οικονομική 
εκμετάλλευση νέων λύσεων, προωθεί την 
καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και 
επιχειρηματικά μοντέλα, προάγει τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 
μεγαλύτερες αγορές και διεθνοποιεί τα 
δίκτυα γνώσης των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ που 
έχουν καθιερώσει μια σωστή διαχείριση 
της καινοτομίας, με αποτέλεσμα συχνά να 

Η συμμετοχή στην έρευνα και την 
καινοτομία της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα Ε&Α και την τεχνολογική 
ικανότητα των ΜΜΕ, αυξάνει την 
ικανότητά τους να παράγουν, να 
απορροφούν και να χρησιμοποιούν νέες 
γνώσεις, ενισχύει την οικονομική 
εκμετάλλευση νέων λύσεων, προωθεί την 
καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και 
επιχειρηματικά μοντέλα, προάγει τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 
μεγαλύτερες αγορές και διεθνοποιεί τα 
δίκτυα γνώσης των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ που 
έχουν καθιερώσει μια σωστή διαχείριση 
της καινοτομίας, με αποτέλεσμα συχνά να 
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βασίζονται σε εξωτερική εμπειρογνωσία 
και δεξιότητες, υπερτερούν ως προς τις 
επιδόσεις έναντι των υπολοίπων.

βασίζονται σε εξωτερική εμπειρογνωσία 
και δεξιότητες, υπερτερούν ως προς τις 
επιδόσεις έναντι των υπολοίπων. Οι ΜΜΕ 
διαδραματίζουν, επίσης, ρόλο κλειδί ως 
αποδέκτες και παραλήπτες των 
διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας και 
γνώσεων, συμβάλλοντας στη μεταφορά 
στην αγορά των καινοτομιών που 
προκύπτουν από την έρευνα η οποία 
διεξάγεται στα πανεπιστήμια, στα 
δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και στις 
ΜΜΕ που επιτελούν ερευνητικό έργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάποιες ΜΜΕ είναι κύρια – και προτιμώμενη – πηγή τεχνολογίας και γνώσης για κάποιες
άλλες ΜΜΕ. Επομένως οι ΜΜΕ που επιτελούν ερευνητικό έργο – όπως αυτές που 
υποστηρίζονται από τα προγράμματα EUREKA/Eurostars – πρέπει να θεωρούνται ισότιμη πηγή 
καινοτομία για τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια.

Τροπολογία 1233
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 
καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 
ορισμένων προβλημάτων τους που 
σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 
πρόσβαση στις τεχνολογικές και 
επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 
αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 
οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 
και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία.

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 
καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 
ορισμένων προβλημάτων τους που 
σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 
πρόσβαση στις τεχνολογικές και 
επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 
αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 
οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 
και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία. Η εκπαίδευση και η 
μεταφορά τεχνολογίας προς τις ΜΜΕ 
μπορεί να είναι βασικές συνιστώσες  για 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας τους.
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Τροπολογία 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 
καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 
ορισμένων προβλημάτων τους που 
σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 
πρόσβαση στις τεχνολογικές και 
επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 
αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 
οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 
και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία.

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 
καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 
ορισμένων προβλημάτων τους που 
σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 
πρόσβαση στις τεχνολογικές και 
επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 
αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 
οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 
και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία. Η εκπαίδευση και η 
μεταφορά τεχνολογίας προς τις ΜΜΕ 
είναι βασικές συνιστώσες  για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας τους.

Or. en

Τροπολογία 1235
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εξορθολογισμός της στήριξης στις
ΜΜΕ

α) Στήριξη προς τις ΜΜΕ με ένα μέσο για 
τις ΜΜΕ

Or. en
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Τροπολογία 1236
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 
Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το 
μέσο για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που 
έχουν μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, 
να μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν.
Θα προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Συγκροτείται και λειτουργεί ειδικό μέσο 
για τις ΜΜΕ, που θα παρέχει σταδιακή
στήριξη και συνδυασμένες υπηρεσίες, 
χρηματοδοτούμενο τουλάχιστον κατά 
10% από τον προϋπολογισμό του 
«Ορίζοντα 2020» υπό ενιαία 
διαχειριστική δομή, με ελαφρύ διοικητικό 
καθεστώς και ενιαίο σημείο υποβολής 
αιτήσεων. Το μέσο για τις ΜΜΕ θα 
απευθύνεται σε όλους τους τύπους 
καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν δυναμικό και
φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και/ή να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. Θα 
προσφέρονται ειδικές υπηρεσίες στήριξης 
της καινοτομίας για τις ΜΜΕ που 
συμμετέχουν στο εν λόγω μέσο, με 
αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών 
όπως το Δίκτυο της Ευρώπης των 
Επιχειρήσεων και άλλοι πάροχοι 
καινοτόμων υπηρεσιών και συστήματα 
εποπτείας/καθοδήγησης.

Or. en
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Τροπολογία 1237
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν και να
καινοτομήσουν, με επικέντρωση της 
προσοχής ιδιαίτερα στις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και τις εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμες εφευρέσεις και τις 
ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ
θα είναι οι κύριοι αιτούντες αλλά θα 
ενθαρρύνονται να συνεργάζονται με 
ερευνητικά ιδρύματα και άλλες εταιρείες. 
Θα προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και ριζοσπαστικής
καινοτομίας υψηλού κινδύνου, τονώνοντας 
τις ρηξικέλευθες καινοτομίες και 
αυξάνοντας την εμπορευματοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας στον ιδιωτικό 
τομέα. Το μέσο θα λειτουργεί υπό ενιαία 
διαχειριστική δομή, με ελαφρύ διοικητικό 
καθεστώς και ενιαίο σημείο υποβολής 
αιτήσεων. Θα δημιουργηθεί ειδική δομή 
στήριξης της καινοτομίας, αξιοποιώντας 
τις υπάρχουσες δομές όπως το Δίκτυο 
της Ευρώπης των Επιχειρήσεων και 
άλλοι πάροχοι καινοτόμων υπηρεσιών και 
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συστήματα εποπτείας/καθοδήγησης, με 
σκοπό τη στήριξη των ΜΜΕ που 
συμμετέχουν στο μέσο αυτό για να 
αξιοποιούνται πλήρως τα αποτελέσματα 
της έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο ειδικά για τις ΜΜΕ μέσο είναι μάλλον αόριστο και χρειάζεται περαιτέρω 
εξήγηση στο κείμενο.  Θα πρέπει να επικεντρώνεται σαφώς στην Ε&Κ και όχι στην οικονομική 
μεγέθυνση και διεθνοποίηση αυτή καθαυτή.  Μολονότι οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν το ρόλο του 
οδηγού, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα 
και μεγαλύτερες εταιρείες και με τη δημιουργία μεταφοράς τεχνολογίας. 

Τροπολογία 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, θα καθορισθούν 
καλύτεροι όροι συμμετοχής των ΜΜΕ 
στον «Ορίζοντα 2020». Επιπλέον, ένα 
ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ θα παρέχει 
σταδιακή και απρόσκοπτη στήριξη που θα 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο 
καινοτομίας. Το μέσο για τις ΜΜΕ θα 
απευθύνεται σε όλους τους τύπους 
καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν μεγάλες 
φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τις τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών τις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών, εφόσον κάθε 
δραστηριότητα έχει σαφή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
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της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα περιλαμβάνει ορατά 
στοιχεία χρηματοδότησης για απλή και 
γρήγορη πρόσβαση και θα απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που 
έχουν μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, 
να μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. Η 
εκτέλεση του μέσου για τις ΜΜΕ θα 
ακολουθεί τη λογική από κάτω προς τα 
πάνω με ανοιχτές προσκλήσεις (χωρίς 
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προκαθορισμένα θέματα πρόσκλησης).

Or. en

Τροπολογία 1240
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών, με δεδομένο ότι 
τα έργα έχουν ευρωπαϊκή διάσταση.
Σκοπός είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση 
του δυναμικού καινοτομίας των ΜΜΕ 
γεφυρώνοντας το χάσμα χρηματοδότησης 
κατά την πρώιμη φάση της έρευνας και 
καινοτομίας υψηλού κινδύνου, τονώνοντας 
τις ρηξικέλευθες καινοτομίες και 
αυξάνοντας την εμπορευματοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας στον ιδιωτικό 
τομέα. Το μέσο θα παρέχει σήμα 
ποιότητας για τις επιτυχημένες ΜΜΕ 
προκειμένου να συμμετάσχουν σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μπορεί να υλοποιηθεί με πολλούς τρόπους όχι μόνον με 
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διακρατικές εταιρικές σχέσεις. Το μέσο για τις ΜΜΕ πρέπει να ακολουθήσει την εμπειρία που 
δημιουργήθηκε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος εμπορικής αναπαραγωγής της οικολογικής 
καινοτομίας (CIP) που στήριξε έργα μεμονωμένων δικαιούχων με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση.

Τροπολογία 1241
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ που δημιουργείται υπό ενιαία 
διαχειριστική δομή θα παρέχει σταδιακή 
και απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 1242
Vicky Ford

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

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτομίας στις ΜΜΕ που 
έχουν μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, 
να μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να είναι δύσκολο να προσδιορισθεί ο όρος «καινοτόμες ΜΜΕ».

Τροπολογία 1243
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό πρόγραμμα για 
τις ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
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ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Τροπολογία 1244
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών. Τα 
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συνεργατικά έργα και η στήριξη είναι 
κύριος στόχος για τη χρηματοδότηση. Τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού 
Δικτύου θα στηρίξουν επίσης τις ΜΜΕ 
με την παροχή συμβουλών σε θέματα 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας μέσω των περιφερειακών και 
τοπικών υπηρεσιών παροχής συμβουλών 
που βρίσκονται κοντά στις επιχειρήσεις.

Or. de

Τροπολογία 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

Για όλους τις ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνικές προκλήσεις και 
την υπεροχή τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών. Το μέσο 
αυτό δημιουργεί την απαραίτητη ευελιξία 
για να καταστεί δυνατή η ένταξη των 
ΜΜΕ σε ερευνητικά έργα στο στάδιο της 
εκτέλεσης και για χρονική διάρκεια 
μικρότερη από τη συνολική διάρκεια των 
έργων. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργία 
νέας κατηγορίας μικρότερων έργων για 
ΜΜΕ που προέρχονται από μεγαλύτερα 
ερευνητικά έργα.

Or. en

Τροπολογία 1246
Teresa Riera Madurell

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

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

Το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ σχετίζεται 
θεματικά με τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» και με καθένα από τους 
ειδικούς στόχους στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις».

Or. en

Τροπολογία 1247
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

Για όλους τις ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα γίνει χρήση 
του ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ, από το 
οποίο θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών και 
ποσά που θα αρκούν για τη στήριξη 
τουλάχιστον 10.000 ΜΜΕ για την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας 
με ευρωπαϊκή διάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση μεταξύ κοινωνιακών προκλήσεων και μέσου για τις ΜΜΕ δεν πρέπει να 
εξαφανισθεί. Για να επιτευχθεί πλεονέκτημα κλίμακας στη διαχείριση του μέσου για τις ΜΜΕ, 
χρειάζεται να αναφέρεται αριθμός έργων για τις ΜΜΕ ώστε να διασφαλισθεί η επάρκεια του
μέσου, ιδιαίτερα υπηρεσίες εποπτείας και καθοδήγησης.

Τροπολογία 1248
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

Το ειδικό μέσο ΜΜΕ θα προκηρύσσει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει 
της προσέγγισης «από τη βάση προς την 
κορυφή» σε όλους τους ειδικούς στόχους 
που αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις 
και την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 
και βιομηχανικές τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ και θα 
διατίθεται 10% του προϋπολογισμού τους 
για το μέσο ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1250
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
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την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ, από το 
οποίο θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Τροπολογία 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ειδικό μέσο ΜΜΕ πρέπει να υπόκειται 
σε κεντρική διαχείριση για να 
εξασφαλίζεται συνοχή στην εφαρμογή 
των κανόνων, προβολή του μέσου και 
ενιαίο σημείο υποβολής αιτήσεων πράγμα 
που θα διευκολύνει τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ. Το μέσο ΜΜΕ πρέπει να συμβάλει 
στον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες 
και Κοινωνιακές προκλήσεις».

Or. en

Τροπολογία 1252
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο ΜΜΕ μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιείται ως μέσο για συμβάσεις 
προεμπορικής προώθησης ή συμβάσεις 
προμήθειας καινοτόμων λύσεων για 
ειδική προσδιοριζόμενη εκ των άνω προς 
τα κάτω κοινή ανάγκη  των δημοσιών 
αναθετουσών αρχών της ΕΕ στην 
Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο ΜΜΕ πρέπει να υπόκειται σε 
κεντρική διαχείριση για να εξασφαλίζεται 
συνοχή στην εφαρμογή των κανόνων, 
προβολή του μέσου και ενιαίο σημείο 
υποβολής αιτήσεων πράγμα που θα 
διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο αυτό δημιουργεί την απαραίτητη 
ευελιξία για να καταστεί δυνατή η ένταξη 
των ΜΜΕ σε ερευνητικά έργα στο στάδιο 
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της εκτέλεσης και για χρονική διάρκεια 
μικρότερη από τη συνολική διάρκεια των 
έργων. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργία 
νέας κατηγορίας μικρότερων έργων για 
ΜΜΕ που μπορούν να δημιουργηθούν 
ανεξάρτητα ή που προέρχονται από 
μεγαλύτερα ερευνητικά έργα.

Or. en

Τροπολογία 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο ΜΜΕ υπόκειται σε ενδελεχή 
ενδιάμεση επισκόπηση. Εάν οι στόχοι 
απορρόφησης των πιστώσεων του μέσου 
ΜΜΕ δεν υλοποιούνται, οι απομένουσες 
πιστώσεις αναδιατίθενται στους πυλώνες 
«Βιομηχανική υπεροχή» και 
«κοινωνιακές προκλήσεις».

Or. en

Τροπολογία 1256
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας 
των ΜΜΕ

γ) Εξορθολογισμός της στήριξης των 
ΜΜΕ και ενίσχυση της ικανότητας
καινοτομίας των ΜΜΕ

Or. en
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Τροπολογία 1257
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών 
μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν 
τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ.

Οι ΜΜΕ στηρίζονται από ολόκληρο το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Θα 
στηριχθούν οι δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών 
μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν 
τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ. Αυτό 
περιλαμβάνει επίσης την προώθηση της 
ενίσχυσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στη 
διακυβέρνηση του προγράμματος και 
ειδικότερα της συμμετοχής στον 
καθορισμό των θεματολογίων έρευνας 
και στην εφαρμογή των εταιρικών 
σχέσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 1258
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών 
μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν 
τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ.

Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών 
μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν 
τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ, συν 
τοις άλλοις, μέσω χρηματοδότησης των 
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων εφαρμοσμένης 
έρευνας ώστε αυτά να συνεργαστούν σε 
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έργα τα οποία συμφωνούνται από κοινού 
με μεμονωμένες ΜΜΕ, επωμιζόμενα το 
κόστος που συνεπάγεται και τους 
κινδύνους που ενέχει η εφαρμοσμένη 
έρευνα, υπό τον όρον ότι θα δεσμευτούν 
να επιτρέψουν τη βιομηχανική 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων που 
θα επιτευχθούν με την έρευνα.

Or. it

Τροπολογία 1259
Francesco De Angelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών 
μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν 
τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ.

Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών 
μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν 
τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ μέσω 
κουπονιών καινοτομίας που δίνουν στους 
ενδιαφερόμενους δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες παρόχου 
έρευνας από άλλο κράτος μέλος ή χώρα 
σύνδεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση κουπονιών στις υπηρεσίες εμπορίου θα μπορούσε να είναι χρήσιμο εργαλείο για 
τη βελτίωση της οικονομικής μεγέθυνσης των ΜΜΕ.

Τροπολογία 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

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

Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών 
μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν 
τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ.

Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών 
μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν 
τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ.
Μελετάται το ενδεχόμενο στενής 
συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό 
Επιχειρηματικό Δίκτυο που 
χρηματοδοτείται από το COSME.

Or. en

Τροπολογία 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 
αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 
συνθηκών για καινοτομία και την 
αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 
παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 
καινοτόμων ΜΜΕ.

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 
αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 
συνθηκών για καινοτομία και την 
αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 
παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 
καινοτόμων ΜΜΕ. Ορισμένες 
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για 
ρυθμιστικούς λόγους κατά την 
αξιολόγηση της οικοτοξικότητας των 
ουσιών, αποτελούν τροχοπέδη για τη 
διάθεση στην αγορά παρασκευασμάτων 
στα οποία υπεισέρχονται σύνθετες 
φυσικές ουσίες. Η ανάπτυξη νέων 
μεθόδων είναι αναγκαία για την καλύτερη 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των σύνθετων φυσικών 
ουσιών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ορισμένες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση της οικοτοξικότητας δεν 
είναι προσαρμοσμένες στις ιδιότητες των σύνθετων φυσικών ουσιών, κυρίως για τα τεστ 
βιοαποδομησιμότητας που απαιτεί ο κανονισμός REACH. Οι υπάρχουσες μεθοδολογίες δεν 
επιτρέπουν την ορθή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω ουσιών, 
υπονομεύοντας έτσι τη διάθεση στην αγορά. Τούτο έχει λοιπόν καταστροφικές συνέπειες για την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, κυρίως στον τομέα των αιθέριων ελαίων.

Τροπολογία 1262
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 
αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 
συνθηκών για καινοτομία και την 
αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 
παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 
καινοτόμων ΜΜΕ.

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 
αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 
συνθηκών για καινοτομία και την 
αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 
παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 
καινοτόμων ΜΜΕ και θέσπιση μιας 
ρήτρας καινοτομίας επιτρέπουσας την 
επιλογή μιας ΜΜΕ που προτείνει ένα 
καινοτόμο προϊόν.

Or. fr

Τροπολογία 1263
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 
αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 
συνθηκών για καινοτομία και την 
αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 
παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 
καινοτόμων ΜΜΕ.

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 
αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 
συνθηκών για καινοτομία και την 
αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 
παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 
καινοτομιών στις ΜΜΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να είναι αρκετά δύσκολο να προσδιορισθεί ο όρος «καινοτόμες ΜΜΕ».

Τροπολογία 1264
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση των καινοτόμων δημοσίων 
συμβάσεων που επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις μεταφοράς τεχνολογίας την 
πρώτη πρόσβαση σε αυτές 

Or. fr

Τροπολογία 1265
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Στήριξη της μεταφοράς γνώσεων και 
τεχνολογίας μεταξύ της δημόσιας έρευνας 
και της αγοράς. Στήριξη των 
διαδικασιών μεταφοράς μεταξύ του 
περιβάλλοντος δημόσιας έρευνας και των 
καινοτόμων ΜΜΕ, ως αποτελεσματικό 
μηχανισμό για τη μεταφορά στην αγορά 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και των 
εφευρέσεων που πραγματοποιούνται στα 
πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και 
στις ΜΜΕ που επιτελούν ερευνητικό 
έργο. Αυτά τα έργα εξοικείωσης με τα 
αποτελέσματα της έρευνας (spin-in) θα 
έχουν στόχο τη στήριξη περίπου 2000 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ κατ’ έτος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα εξοικείωσης με τα αποτελέσματα της έρευνας (spin-in) δεν αντικατοπτρίζονται στον 
προϋπολογισμό υπό τον τίτλο «Καινοτομία στις ΜΜΕ». Για να βρεθεί ένας ενδιάμεσος στόχος 
σε τοπικό επίπεδο (και στα μικρότερα κράτη μέλη) ο ελάχιστος αριθμός προς στήριξη ΜΜΕ 
πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στις 2000.

Τροπολογία 1266
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι η βελτίωση της δια 
βίου υγείας και ευεξίας για όλους.

Ο ειδικός στόχος είναι η βελτίωση της δια 
βίου υγείας και ευεξίας για όλους και η 
εκρίζωση των ανισοτήτων στον τομέα 
της υγείας και της ευεξίας που οφείλονται 
στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
και στο φύλο.

Or. en

Τροπολογία 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης, οι 
λύσεις για την αντιμετώπιση της 
αυτονομίας του γηράσκοντος πληθυσμού
καθώς και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις 
εργασίας και οικονομική ανάπτυξη είναι οι 
σκοποί της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
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2020». σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία των κοινωνικών πτυχών πρόκειται να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον.

Τροπολογία 1268
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη, ασφαλή 
και σίγουρα συστήματα υγείας και 
περίθαλψης, καθώς και οι ευκαιρίες για 
νέες θέσεις εργασίας και οικονομική 
ανάπτυξη είναι οι σκοποί της στήριξης της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης, και 
συμβάλλουν σημαντικά στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020».

Or. en

Τροπολογία 1269
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 

Η ισότητα στην δια βίου υγεία και ευεξία, 
τα βιώσιμα από οικονομική άποψη και 
καινοτόμα συστήματα υγείας και 
περίθαλψης, η οργάνωση της κοινωνικής 
πρόνοιας καθώς και οι ευκαιρίες για νέες 
θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη 
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καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

είναι οι σκοποί της στήριξης της έρευνας 
και της καινοτομίας για την αντιμετώπιση 
της εν λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Τροπολογία 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα δίνει τη δυνατότητα για 
βελτίωση των προηγμένων και των 
κυτταρικών θεραπειών και θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των 
χρόνιων και εκφυλιστικών ασθενειών.

Or. en

Τροπολογία 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα σχετικά 
με τις ασθένειες που προέρχονται από την 
αύξηση της θερμοκρασίας και από την 
κλιματική αλλαγή οι οποίες πλήττουν 
ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τις χώρες 
της Μεσογείου.

Or. en



PE492.765v01-00 160/182 AM\907546EL.doc

EL

Τροπολογία 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα θα πρέπει να δώσει τη 
δυνατότητα για βελτίωση των 
προηγμένων και των κυτταρικών 
θεραπειών που θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των 
χρόνιων και εκφυλιστικών ασθενειών.

Or. en

Τροπολογία 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
ανικανοτήτων. Η διαχείριση αυτή 
προϋποθέτει επίσης τον συνυπολογισμό 
του συμπληρωματικού κόστους που 
απορρέει από ένα περιβάλλον μη 
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ευπρόσιτο για άτομα με αναπηρίες.

Or. fr

Τροπολογία 1274
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κοινωνιακό και χρηματοοικονομικό
κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Το κόστος οφείλεται 
επίσης στις διακρίσεις λόγω αναπηρίας 
και στη δημιουργία φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος που είναι 
απρόσιτο για τα άτομα με αναπηρίες. Η 
μείωση ή η συγκράτηση αυτών των 
δαπανών έτσι ώστε να μην καταστούν μη 
βιώσιμες εξαρτάται εν μέρει από τη 
διασφάλιση της διά βίου υγείας και ευεξίας 
για όλους και, συνεπώς, την 
αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία και 
διαχείριση ασθενειών και αναπηριών.

Or. en

Τροπολογία 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3



PE492.765v01-00 162/182 AM\907546EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από την καλύτερη 
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών έναντι των καθοριστικών 
παραγόντων της υγείας χάριν 
βελτιστοποίησης της διά βίου υγείας και 
ευεξίας για όλους και, συνεπώς, την 
αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία και 
διαχείριση ασθενειών και αναπηριών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση εντός της Ένωσης, της αειφορίας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
της κοινωνικής μέριμνας που πλήττονται σήμερα σφοδρά, συνεπάγεται επίσης επιλογές και 
προσανατολισμούς των δημοσίων αρχών, μεταξύ των οποίων μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
του πολίτη έναντι των ριψοκίνδυνων συμπεριφορών που οδηγούν σε αποφευκτές παθήσεις.

Τροπολογία 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
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ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η  αύξηση της 
μακροζωίας είναι εξέλιξη που έχει θετικές 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 
και ευκαιρίες για την κοινωνία. Η μείωση 
ή η συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Or. en

Τροπολογία 1277
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 

Οι ανισότητες στην υγεία και ευεξία 
έχουν ανοδική τάση και ταυτόχρονα 
αυξάνει το κόστος των συστημάτων υγείας 
και κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης, τα
δε μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα.  Ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η εξασφάλιση ίσης 
πρόσβασης στην υγεία και την ευεξία  και 
η μείωση της σημασίας του φύλου και 
των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων 
και η ταυτόχρονη μείωση ή συγκράτηση 
αυτών των δαπανών έτσι ώστε να μην 
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αναπηριών. καταστούν μη βιώσιμες εξαρτάται εν μέρει 
από τη διασφάλιση της διά βίου υγείας και 
ευεξίας για όλους και, συνεπώς, την 
αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία και 
διαχείριση ασθενειών και αναπηριών.

Or. en

Τροπολογία 1278
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος. Εάν όμως 
υφίστανται άλλες προϋποθέσεις -
ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις 
νευροεκφυλιστικής ασθένειας - οι 
αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης 
απαιτούν κατ’ αρχάς να δοθεί μεγαλύτερη 
ώθηση στην αιτιολογική έρευνα, στην 
ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων πρώιμης 
διάγνωσης, καθώς και σε εναλλακτικές 
δυνατότητες θεραπείας.

Or. it

Τροπολογία 1279
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι ρευματικές και 
μυοσκελετικές παθήσεις, τα αυτοάνοσα 
νοσήματα, οι νευρολογικές διαταραχές και 
οι διαταραχές της ψυχικής υγείας, το 
υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, και 
διάφοροι λειτουργικοί περιορισμοί είναι 
σημαντικές αιτίες αναπηριών, κακής 
κατάστασης της υγείας και πρόωρων 
θανάτων, και αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Or. en

Τροπολογία 1280
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι ρευματικές και 
μυοσκελετικές παθήσεις, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Or. en
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Τροπολογία 1281
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι ρευματικές και 
μυοσκελετικές παθήσεις, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Or. en

Τροπολογία 1282
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), τα 
νοσήματα του αναπνευστικού 
συστήματος, ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι 
νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές 
της ψυχικής υγείας, το υπερβολικό βάρος 
και η παχυσαρκία, και διάφοροι 
λειτουργικοί περιορισμοί είναι σημαντικές 
αιτίες αναπηριών, κακής κατάστασης της 
υγείας και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Or. fr
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Τροπολογία 1283
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι 
νευροεκφυλιστικές ασθένειες, οι 
νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές 
της ψυχικής υγείας, το υπερβολικό βάρος 
και η παχυσαρκία, και διάφοροι 
λειτουργικοί περιορισμοί είναι σημαντικές 
αιτίες αναπηριών, κακής κατάστασης της 
υγείας και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Or. en

Τροπολογία 1284
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, τα σύνδρομα εξάρτησης, το 
υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, και 
διάφοροι λειτουργικοί περιορισμοί είναι 
σημαντικές αιτίες αναπηριών, κακής 
κατάστασης της υγείας και πρόωρων 
θανάτων, και αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Or. de
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Τροπολογία 1285
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να 
αυξάνεται ραγδαία, σε μεγάλο βαθμό 
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της 
Ευρώπης και της συνδεόμενης με αυτήν 
αύξησης των νευροεκφυλιστικών 
ασθενειών. Οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, οι παράγοντες που σχετίζονται 
με τον τρόπο ζωής και οι 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 
υπεισέρχονται σε αρκετές από αυτές τις 
περιπτώσεις, όπου έως και το ένα τρίτο της 
παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω ασθενειών 
εκτιμάται ότι σχετίζεται με αυτούς.
Ωστόσο, στην περίπτωση άλλων 
ασθενειών, όπως οι νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες, είναι απαραίτητο να δοθεί 
πρώτα σημαντική ώθηση στην έρευνα 
των αιτιών τους και στην ανάπτυξη 
καλύτερης και πιο έγκαιρης διάγνωσης 
καθώς και δυνατοτήτων θεραπείας, έτσι 
ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης.



AM\907546EL.doc 169/182 PE492.765v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 1286
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ. Ο καρκίνος είναι 
υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων των 
θανάτων και είναι η πρώτη αιτία θανάτου 
ατόμων ηλικίας 45-64 ενώ, πάνω από 27 
εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Αυτός ο αριθμός θα εξακολουθήσει να 
αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της αύξησης 
νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η 
νόσος του Πάρκινσον και η νόσος 
Αλτσχάιμερ, που συνδέονται με την 
αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού. Οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς. Εάν όμως υφίστανται άλλες 
προϋποθέσεις - ιδιαίτερα δε σε 
περιπτώσεις νευροεκφυλιστικής 
ασθένειας - οι αποτελεσματικές 
στρατηγικές πρόληψης θα απαιτήσουν 
κατ’ αρχάς να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση 
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στην αιτιολογική έρευνα, στην ανάπτυξη 
καλύτερων μεθόδων πρώιμης διάγνωσης, 
καθώς και σε εναλλακτικές δυνατότητες 
θεραπείας.

Or. it

Τροπολογία 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς. Ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να 
αυξάνεται ραγδαία, σε μεγάλο βαθμό 
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της 
Ευρώπης και της συνδεόμενης με αυτήν 
αύξησης των νευροεκφυλιστικών 
ασθενειών όπως το Πάρκινσον και το 
Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, στην περίπτωση 
άλλων ασθενειών – ιδίως 
νευροεκφυλιστικών – είναι απαραίτητο να 
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δοθεί πρώτα σημαντική ώθηση στην 
έρευνα των αιτιών τους και στην 
ανάπτυξη καλύτερης και πιο έγκαιρης 
διάγνωσης καθώς και δυνατοτήτων 
θεραπείας, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να 
ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα 
πρόληψης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σημαντικοί κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που συνδέονται με διαταραχές του 
εγκεφάλου και υπάρχει αντίστοιχα επειγόντως ανάγκη να διατεθούν σημαντικά κονδύλια για την 
έρευνα έτσι ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες τους, να βελτιωθεί η έγκαιρη διάγνωσή τους και ώστε 
να αναπτυχθούν καλύτερες θεραπευτικές επιλογές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες, οι οποίες θα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού 
και δαπανηρές για τα συστήματα υγείας .

Τροπολογία 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
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παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς. Ωστόσο, στην περίπτωση άλλων 
ασθενειών – ιδίως νευροεκφυλιστικών –
είναι απαραίτητο να δοθεί πρώτα 
σημαντική ώθηση στην έρευνα των 
αιτιών τους και στην ανάπτυξη 
καλύτερης και πιο έγκαιρης διάγνωσης 
καθώς και δυνατοτήτων θεραπείας, έτσι 
ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που συνδέεται με διαταραχές του εγκεφάλου είναι 
σημαντικό και αντίστοιχα υπάρχει επειγόντως ανάγκη να διατεθούν σημαντικά κονδύλια για την 
έρευνα έτσι ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες τους, να βελτιωθεί η έγκαιρη διάγνωσή τους και ώστε 
να αναπτυχθούν καλύτερες θεραπευτικές επιλογές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες, οι οποίες θα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού 
και δαπανηρές για τα συστήματα υγείας .

Τροπολογία 1289
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
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ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς. Ωστόσο, στην περίπτωση άλλων 
ασθενειών – ιδίως νευροεκφυλιστικών –
είναι απαραίτητο να δοθεί πρώτα 
σημαντική ώθηση στην έρευνα των 
αιτιών τους και στην ανάπτυξη 
καλύτερης και πιο έγκαιρης διάγνωσης 
καθώς και δυνατοτήτων θεραπείας, έτσι 
ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που συνδέεται με διαταραχές του εγκεφάλου είναι 
σημαντικό και αντίστοιχα υπάρχει επειγόντως ανάγκη να διατεθούν σημαντικά κονδύλια για την 
έρευνα έτσι ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες τους, να βελτιωθεί η έγκαιρη διάγνωσή τους και ώστε 
να αναπτυχθούν καλύτερες θεραπευτικές επιλογές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες, οι οποίες θα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού 
και δαπανηρές για τα συστήματα υγείας .

Τροπολογία 1290
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
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27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Αυτός ο αριθμός θα εξακολουθήσει να 
αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της γήρανσης του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού και της αύξησης 
των περιπτώσεων εμφάνισης 
νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως 
είναι η νόσος του Πάρκινσον και η νόσος 
Αλτσχάιμερ. Οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, οι παράγοντες που σχετίζονται 
με τον τρόπο ζωής και οι 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 
υπεισέρχονται σε αρκετές από αυτές τις 
περιπτώσεις, όπου έως και το ένα τρίτο της 
παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω ασθενειών 
εκτιμάται ότι σχετίζεται με αυτούς.

Or. it

Τροπολογία 1291
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
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επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Πάνω από 120 εκατομμύρια πολίτες 
πάσχουν από ρευματικές και 
μυοσκελετικές παθήσεις στην Ένωση και 
το συνολικό κόστος αυτών των ασθενειών 
εκτιμάται σε 240 δισ. ευρώ. Οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 1292
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και πάνω από 120 
εκατομμύρια από ρευματικές και 
μυοσκελετικές παθήσεις και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
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αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σπάνιες ασθένειες εξακολουθούν να 
συνιστούν μεγάλη πρόκληση για την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη. Υπάρχουν 6000 - 8000 
σπάνιες ασθένειες που πλήττουν περίπου 
30 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την 
Ευρώπη. Αποτελεσματικές θεραπείες 
μπορούν να αναπτυχθούν μόνο με τη 
συνεργασία των κρατών μελών, επειδή οι 
περιπτώσεις στα μεμονωμένα κράτη μέλη 
δεν επαρκούν για να διεξαχθεί 
αποτελεσματική έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 1294
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παιδικές ασθένειες περιλαμβανομένων 
των ασθενειών που συνδέονται με τα 
πρόωρα νεογνά και τους ίδιους τους 
πρόωρους τοκετούς αποτελούν 
σημαντική κοινωνιακή πρόκληση. Η 
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υγεία των παιδιών συνιστά ύψιστη 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Όπως συμβαίνει και με τις 
σπάνιες ασθένειες, η αποτελεσματική 
έρευνα και θεραπεία μπορούν να 
αναπτυχθούν μόνο στο πλαίσιο κοινής 
ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα στα δέκα βρέφη στην Ευρώπη γεννιέται πρόωρα. Οι συνέπειες της πρόωρης γέννησης 
θεωρούνται σήμερα ως η πιο κοινή αιτία της παιδικής θνησιμότητας, ακόμη και αν στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες παρέχεται ικανοποιητικό επίπεδο φροντίδας για τα νεογέννητα 
μωρά. Μόνο στη Γερμανία, το κόστος της φροντίδας για τα πρόωρα μωρά ανέρχεται σχεδόν σε 
500 εκατ. ευρώ το χρόνο. Υπάρχει επομένως επείγουσα ανάγκη για πανευρωπαϊκή έρευνα στον 
τομέα αυτό.

Τροπολογία 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ασθένειες σε παιδιά, περιλαμβανομένων 
των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα.
Η υγεία των παιδιών συνιστά βασική 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Όπως συμβαίνει και με τις 
σπάνιες ασθένειες, η αποτελεσματική 
έρευνα και θεραπεία μπορούν να 
αναπτυχθούν μόνο με κοινή ευρωπαϊκή 
προσπάθεια.

Or. en

Τροπολογία 1296
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 
το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 
το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.
Τούτο προϋποθέτει απαραιτήτως την 
υποστήριξε των εναλλακτικών ή 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
έρευνας έναντι των αγωγών με 
αντιβιοτικά, όπως η θεραπεία με 
βακτηριοφάγα ή τα φάρμακα που 
περιέχουν βακτηριοφάγα.  

Or. fr

Τροπολογία 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 
το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση, ελονοσία και παραμελημένες 
νόσοι) αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα, 
αντιπροσωπεύοντας το 41% των 1,5 
δισεκατομμυρίων αναπροσαρμοσμένων 
λόγω αναπηρίας ετών ζωής παγκοσμίως, 
με το 8% εξ αυτών στην Ευρώπη. Πρέπει 
επίσης να υπάρξει προετοιμασία για τις 
νεοεμφανιζόμενες επιδημίες και την 
απειλή αύξησης της αντοχής σε 
αντιμικροβιακά φάρμακα.

Or. en
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Τροπολογία 1298
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 
το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 
το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.
Ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία 
προκαλούν οι ασθένειες που έχουν σχέση 
με το νερό.

Or. en

Τροπολογία 1299
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 
το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 
το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες, τις  επανεμφανιζόμενες 
λοιμώδεις νόσους και την απειλή αύξησης 
της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.

Or. en
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Τροπολογία 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές καθώς τα φάρμακα 
αυτά συχνά δεν δοκιμάζονται για την 
επίδρασή τους στην ομάδα ηλικίας που 
τα χρησιμοποιεί περισσότερο, δηλ. τους 
ηλικιωμένους. Πρέπει να αντιμετωπιστούν 
οι επίμονες ανισότητες στον τομέα της 
υγείας και να διασφαλιστεί για όλους τους 
Ευρωπαίους ανεξάρτητα από την ηλικία 
και την οικογενειακή τους προέλευση η 
πρόσβαση σε αποτελεσματικά και 
κατάλληλα συστήματα υγείας και 
ασφαλείς επιλογές θεραπευτικής αγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν πάνω από 30% φάρμακα χορηγούμενα με συνταγή και από 40% 
φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Δεδομένου ότι αυτό σημαίνει ότι οι 
ηλικιωμένοι είναι η μεγαλύτερη ομάδα χρηστών όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι τα φάρμακα που λαμβάνουν 
υποβάλλονται σε δοκιμές για την επενέργειά τους σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Τροπολογία 1301
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές, και το κύρος των 
δοκιμών σε ζώα με σκοπό τη χρήση σε 
ανθρώπους αμφισβητείται ολοένα και 
περισσότερο. Είναι αναγκαίο να 
βελτιωθεί η κανονιστική επιστήμη στην 
οποία βασίζονται. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα της ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την αλλαγή στάσης στη βιοϊατρική έρευνα έτσι ώστε να 
μην γίνονται δοκιμές σε ζώα, αλλά να διενεργούνται σύγxρονες δοκιμές που να αρμόζουν στον 
21ο αιώνα. Οι εξελίξεις στην μοριακή βιολογία, την βιοτεχνολογία, και σε άλλους τομείς 
προετοιμάζουν το έδαφος για σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο που οι επιστήμονες αξιολογούν 
τα φάρμακα και τα εμβόλια. Αυτές οι εξελίξεις μπορούν να καταστήσουν τις δοκιμές ταχύτερες, 
λιγότερο ακριβές, και να αυξήσουν την συνάφειά τους όσον αφορά τη χρήση σε ανθρώπους..

Τροπολογία 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άλλοι παράγοντες όπως ο πλούτος,  η 
ένταξη, η συμμετοχή, το κοινωνικό 
κεφάλαιο και η εργασία επηρεάζουν 
επίσης την υγεία και την ευεξία και θα 
πρέπει να ακολουθηθεί μια ολιστική 
προσέγγιση.

Or. en
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