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Τροπολογία 1557
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 
της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας της 
Ευρώπης. Διασφαλίζουν την κινητικότητα 
των ατόμων και των αγαθών που είναι 
αναγκαία για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά και μια ανοικτή και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία. Αποτελούν ένα 
από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 
Ευρώπης όσον αφορά τη βιομηχανική 
ικανότητα και την ποιότητα των 
υπηρεσιών, διαδραματίζοντας ηγετικό 
ρόλο σε πολλές παγκόσμιες αγορές. Ο
κλάδος των μεταφορών και η κατασκευή 
εξοπλισμού μεταφορών αντιπροσωπεύουν 
μαζί το 6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. 
Συγχρόνως, ο ευρωπαϊκός κλάδος των 
μεταφορών αντιμετωπίζει τον ολοένα και 
εντονότερο ανταγωνισμό από άλλα μέρη 
του κόσμου. Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες 
τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλισθεί 
το μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της Ευρώπης και να μετριαστούν τα 
μειονεκτήματα του υφιστάμενου 
συστήματος μεταφορών.

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 
της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας της 
Ευρώπης. Διασφαλίζουν την κινητικότητα 
των ατόμων και των αγαθών που είναι 
αναγκαία για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά και μια ανοικτή και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία. Αποτελούν ένα 
από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 
Ευρώπης όσον αφορά τη βιομηχανική 
ικανότητα και την ποιότητα των 
υπηρεσιών, διαδραματίζοντας ηγετικό 
ρόλο σε πολλές παγκόσμιες αγορές. Μόνο 
ο κλάδος των μεταφορών και η κατασκευή 
εξοπλισμού μεταφορών αντιπροσωπεύουν 
το 6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. Ωστόσο η 
συνολική συμβολή των μεταφορών στην 
οικονομία της ΕΕ είναι πολύ 
σημαντικότερη, καθώς τα εμπορεύματα, 
τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου 30% 
του ΑΕγχΠ, καθώς πολλές υπηρεσίες και 
υπάλληλοι που μετακινούνται λόγω 
εργασίας εργαζόμενοι εξαρτώνται 
εντελώς από την αποτελεσματικότητα 
των μεταφορών. Η συμβολή των 
μεταφορών στην κοινωνία είναι επίσης 
σημαντική, καθώς συνδέει τους 
ανθρώπους, αλλά δύσκολο να 
αξιολογηθεί, είναι δε θεμελιώδης για την 
ευρωπαϊκή ελεύθερη κυκλοφορία. 
Συγχρόνως, ο ευρωπαϊκός κλάδος των 
μεταφορών αντιμετωπίζει τον ολοένα και 
εντονότερο ανταγωνισμό από άλλα μέρη 
του κόσμου. Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες 
τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλισθεί 
το μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της Ευρώπης και να μετριαστούν τα 
μειονεκτήματα του υφιστάμενου 
συστήματος μεταφορών.
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Τροπολογία 1558
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 
της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας της 
Ευρώπης. Διασφαλίζουν την κινητικότητα 
των ατόμων και των αγαθών που είναι 
αναγκαία για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά και μια ανοικτή και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία. Αποτελούν ένα 
από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 
Ευρώπης όσον αφορά τη βιομηχανική 
ικανότητα και την ποιότητα των 
υπηρεσιών, διαδραματίζοντας ηγετικό 
ρόλο σε πολλές παγκόσμιες αγορές. Ο 
κλάδος των μεταφορών και η κατασκευή 
εξοπλισμού μεταφορών αντιπροσωπεύουν 
μαζί το 6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. 
Συγχρόνως, ο ευρωπαϊκός κλάδος των 
μεταφορών αντιμετωπίζει τον ολοένα και 
εντονότερο ανταγωνισμό από άλλα μέρη 
του κόσμου. Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες 
τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλισθεί 
το μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της Ευρώπης και να μετριαστούν τα 
μειονεκτήματα του υφιστάμενου 
συστήματος μεταφορών.

Οι ασφαλείς και αποτελεσματικές 
μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 
της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας της 
Ευρώπης. Διασφαλίζουν την κινητικότητα 
των ατόμων και των αγαθών που είναι 
αναγκαία για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά και μια ανοικτή, χωρίς 
αποκλεισμούς και ασφαλή κοινωνία. 
Αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα 
πλεονεκτήματα της Ευρώπης όσον αφορά 
τη βιομηχανική ικανότητα και την 
ποιότητα των υπηρεσιών, 
διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο σε πολλές 
παγκόσμιες αγορές. Ο κλάδος των 
μεταφορών και η κατασκευή εξοπλισμού 
μεταφορών αντιπροσωπεύουν μαζί το 
6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. Συγχρόνως, ο 
ευρωπαϊκός κλάδος των μεταφορών 
αντιμετωπίζει τον ολοένα και εντονότερο 
ανταγωνισμό από άλλα μέρη του κόσμου. 
Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες τεχνολογίες 
προκειμένου να διασφαλισθεί το 
μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της Ευρώπης και να μετριαστούν τα 
μειονεκτήματα του υφιστάμενου 
συστήματος μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 1559
Henri Weber
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 
της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας της 
Ευρώπης. Διασφαλίζουν την κινητικότητα 
των ατόμων και των αγαθών που είναι 
αναγκαία για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά και μια ανοικτή και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία. Αποτελούν ένα 
από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 
Ευρώπης όσον αφορά τη βιομηχανική 
ικανότητα και την ποιότητα των 
υπηρεσιών, διαδραματίζοντας ηγετικό 
ρόλο σε πολλές παγκόσμιες αγορές. Ο 
κλάδος των μεταφορών και η κατασκευή 
εξοπλισμού μεταφορών αντιπροσωπεύουν 
μαζί το 6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. 
Συγχρόνως, ο ευρωπαϊκός κλάδος των 
μεταφορών αντιμετωπίζει τον ολοένα και 
εντονότερο ανταγωνισμό από άλλα μέρη 
του κόσμου. Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες 
τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλισθεί 
το μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της Ευρώπης και να μετριαστούν τα 
μειονεκτήματα του υφιστάμενου 
συστήματος μεταφορών.

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 
της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας της 
Ευρώπης. Διασφαλίζουν την κινητικότητα 
των ατόμων και των αγαθών που είναι 
αναγκαία για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά και μια ανοικτή και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία. Αποτελούν ένα 
από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 
Ευρώπης όσον αφορά τη βιομηχανική 
ικανότητα και την ποιότητα των 
υπηρεσιών, διαδραματίζοντας ηγετικό 
ρόλο σε πολλές παγκόσμιες αγορές. Ο 
κλάδος των μεταφορών και η κατασκευή 
εξοπλισμού μεταφορών αντιπροσωπεύουν 
μαζί το 6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης αλλά 
συμβάλλουν στην οικονομία της ΕΕ κατά 
τρόπο πολύ σημαντικότερο. Συγχρόνως, ο 
ευρωπαϊκός κλάδος των μεταφορών 
αντιμετωπίζει τον ολοένα και εντονότερο 
ανταγωνισμό από άλλα μέρη του κόσμου. 
Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες τεχνολογίες 
προκειμένου να διασφαλισθεί το 
μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της Ευρώπης και να μετριαστούν τα 
μειονεκτήματα του υφιστάμενου 
συστήματος μεταφορών.

Or. fr

Τροπολογία 1560
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τομέας των μεταφορών έχει μείζονα 
συμβολή στα αέρια του θερμοκηπίου και 
παράγει έως και το ένα τέταρτο του 

Ο τομέας των μεταφορών έχει μείζονα 
συμβολή στα αέρια του θερμοκηπίου και 
παράγει έως και το ένα τέταρτο του 
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συνόλου των εκπομπών. Οι μεταφορές 
εξαρτώνται κατά 96% από τα ορυκτά 
καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση είναι ένα αυξανόμενο 
πρόβλημα· τα συστήματα δεν είναι ακόμα 
αρκετά έξυπνα· οι εναλλακτικές λύσεις για 
μετεπιβίβαση μεταξύ διαφορετικών 
τρόπων μεταφοράς δεν είναι πάντοτε 
ελκυστικές· ο αριθμός των θανατηφόρων 
τροχαίων δυστυχημάτων παραμένει 
δραματικά υψηλός: 34.000 ετησίως στην 
Ένωση· οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
περιμένουν ένα σύστημα μεταφορών που 
να είναι ασφαλές και σίγουρο. Το αστικό 
περιβάλλον θέτει ειδικές προκλήσεις για τη 
βιωσιμότητα των μεταφορών.

συνόλου των εκπομπών. Οι μεταφορές 
εξαρτώνται κατά 96% από τα ορυκτά 
καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση είναι ένα αυξανόμενο 
πρόβλημα· τα συστήματα δεν είναι ακόμα 
αρκετά έξυπνα· οι εναλλακτικές λύσεις για 
μετεπιβίβαση μεταξύ διαφορετικών 
τρόπων μεταφοράς δεν είναι πάντοτε 
ελκυστικές· ο αριθμός των θανατηφόρων 
τροχαίων δυστυχημάτων παραμένει 
δραματικά υψηλός: 34.000 ετησίως στην 
Ένωση· εν τω μεταξύ η σημαντική 
αύξηση των αεροπορικών μεταφορών 
επιφέρει μία σειρά σοβαρών προκλήσεων. 
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν 
ένα σύστημα μεταφορών που να είναι 
ασφαλές και σίγουρο. Το αστικό 
περιβάλλον θέτει ειδικές προκλήσεις για τη 
βιωσιμότητα των μεταφορών. Ζωτική 
σημασία έχει να μειωθεί αυτός ο 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος μέσω 
στοχευμένων τεχνολογικών βελτιώσεων, 
με δεδομένο ότι κάθε τρόπος μεταφοράς 
αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις και 
χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς 
κύκλους τεχνολογικής ενοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 1561
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τομέας των μεταφορών έχει μείζονα 
συμβολή στα αέρια του θερμοκηπίου και 
παράγει έως και το ένα τέταρτο του 
συνόλου των εκπομπών. Οι μεταφορές 
εξαρτώνται κατά 96% από τα ορυκτά 
καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση είναι ένα αυξανόμενο 
πρόβλημα· τα συστήματα δεν είναι ακόμα 

Ο τομέας των μεταφορών έχει μείζονα 
συμβολή στα αέρια του θερμοκηπίου και 
παράγει έως και το ένα τέταρτο του 
συνόλου των εκπομπών. Οι μεταφορές 
εξαρτώνται κατά 96% από τα ορυκτά 
καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση είναι ένα αυξανόμενο 
πρόβλημα· οι επιπτώσεις των μεταφορών 
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αρκετά έξυπνα· οι εναλλακτικές λύσεις για 
μετεπιβίβαση μεταξύ διαφορετικών 
τρόπων μεταφοράς δεν είναι πάντοτε 
ελκυστικές· ο αριθμός των θανατηφόρων 
τροχαίων δυστυχημάτων παραμένει 
δραματικά υψηλός: 34.000 ετησίως στην 
Ένωση· οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
περιμένουν ένα σύστημα μεταφορών που 
να είναι ασφαλές και σίγουρο. Το αστικό 
περιβάλλον θέτει ειδικές προκλήσεις για τη 
βιωσιμότητα των μεταφορών.

στην υγεία εξαιτίας των σωματιδίων, των 
αέριων εκπομπών, της ηχορρύπανσης και 
της έλλειψης σωματικής κίνησης έγιναν 
σοβαρές, τα συστήματα δεν είναι ακόμα 
αρκετά έξυπνα· οι διατροπικές μεταφορές 
και η μετάβαση σε βιωσιμότερους 
τρόπους μεταφοράς είναι αναγκαίες· ο 
αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων 
δυστυχημάτων παραμένει δραματικά 
υψηλός: 34.000 ετησίως στην Ένωση· οι 
πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν ένα 
σύστημα μεταφορών και κινητικότητας 
που να είναι ασφαλές και σίγουρο. Το 
αστικό περιβάλλον θέτει ειδικές 
προκλήσεις για τη βιωσιμότητα των 
μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 1562
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 
ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών θα 
οδηγήσουν την ευρωπαϊκή κυκλοφορία σε 
αδιέξοδο και θα καταστήσουν το 
οικονομικό κόστος της και τις επιπτώσεις 
της στην κοινωνία δυσβάστακτα. Τα 
επιβατοχιλιομέτρα προβλέπεται να 
διπλασιαστούν τα επόμενα 40 χρόνια και 
να αυξηθούν δύο φορές ταχύτερα για τα 
αεροπορικά ταξίδια. Οι εκπομπές CO2 θα 
αυξηθούν κατά 35% έως το 2050. Το 
κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
θα αυξηθεί κατά περίπου 50%, σχεδόν σε 
200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 
εξωτερικό κόστος των ατυχημάτων θα 
αυξηθεί περίπου κατά 60 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε σύγκριση με το 2005.

διαγράφεται

Or. en



PE492.790v01-00 8/179 AM\907850EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Από πού πηγάζουν τα στοιχεία αυτών των ισχυρισμών;

Τροπολογία 1563
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 
ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών θα 
οδηγήσουν την ευρωπαϊκή κυκλοφορία σε 
αδιέξοδο και θα καταστήσουν το 
οικονομικό κόστος της και τις επιπτώσεις 
της στην κοινωνία δυσβάστακτα. Τα 
επιβατοχιλιομέτρα προβλέπεται να 
διπλασιαστούν τα επόμενα 40 χρόνια και 
να αυξηθούν δύο φορές ταχύτερα για τα 
αεροπορικά ταξίδια. Οι εκπομπές CO2 θα 
αυξηθούν κατά 35% έως το 2050. Το 
κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
θα αυξηθεί κατά περίπου 50%, σχεδόν σε 
200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 
εξωτερικό κόστος των ατυχημάτων θα 
αυξηθεί περίπου κατά 60 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε σύγκριση με το 2005.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 
ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών θα 
οδηγήσουν την ευρωπαϊκή κυκλοφορία σε 
αδιέξοδο και θα καταστήσουν το 

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 
ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών θα 
οδηγήσουν την ευρωπαϊκή κυκλοφορία σε 
αδιέξοδο και θα καταστήσουν το 
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οικονομικό κόστος της και τις επιπτώσεις 
της στην κοινωνία δυσβάστακτα. Τα 
επιβατοχιλιομέτρα προβλέπεται να 
διπλασιαστούν τα επόμενα 40 χρόνια και 
να αυξηθούν δύο φορές ταχύτερα για τα 
αεροπορικά ταξίδια. Οι εκπομπές CO2 θα 
αυξηθούν κατά 35% έως το 2050. Το 
κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
θα αυξηθεί κατά περίπου 50%, σχεδόν σε 
200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 
εξωτερικό κόστος των ατυχημάτων θα 
αυξηθεί περίπου κατά 60 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε σύγκριση με το 2005.

οικονομικό κόστος της και τις επιπτώσεις 
της στην κοινωνία δυσβάστακτα. Τα 
επιβατοχιλιομέτρα προβλέπεται να 
διπλασιαστούν τα επόμενα 40 χρόνια και 
να αυξηθούν δύο φορές ταχύτερα για τα 
αεροπορικά ταξίδια. Οι εκπομπές CO2 θα 
αυξηθούν κατά 35% έως το 2050. Το 
κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
θα αυξηθεί κατά περίπου 50%, σχεδόν σε 
200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 
εξωτερικό κόστος των ατυχημάτων θα 
αυξηθεί περίπου κατά 60 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε σύγκριση με το 2005. Πρέπει να 
μειωθεί αυτός ο αντίκτυπος μέσω 
τεχνολογικών βελτιώσεων, οικονομικών 
και ρυθμιστικών πλαισίων για να 
διευκολυνθεί η εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και υποδομών καθώς και 
μέσω μιας ευρύτερης εφαρμογής των 
επιστημών της συμπεριφοράς, για να 
καταλάβουμε πώς επιλέγουμε τον τρόπο 
μετακίνησής μας, έχοντας υπόψη ότι 
κάθε τρόπος μεταφοράς αντιμετωπίζει 
διάφορες προκλήσεις και χαρακτηρίζεται 
από διάφορους κύκλους τεχνολογικής 
ενοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 1565
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 
ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών θα 
οδηγήσουν την ευρωπαϊκή κυκλοφορία σε 
αδιέξοδο και θα καταστήσουν το 
οικονομικό κόστος της και τις επιπτώσεις 
της στην κοινωνία δυσβάστακτα. Τα 
επιβατοχιλιομέτρα προβλέπεται να 
διπλασιαστούν τα επόμενα 40 χρόνια και 

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 
ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών και της 
κινητικότητας θα οδηγήσουν την 
ευρωπαϊκή κυκλοφορία σε αδιέξοδο και θα 
καταστήσουν το οικονομικό κόστος της 
και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και 
στην κοινωνία δυσβάστακτα. Αν 
εξακολουθήσουν οι τάσεις του 
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να αυξηθούν δύο φορές ταχύτερα για τα 
αεροπορικά ταξίδια. Οι εκπομπές CO2 θα 
αυξηθούν κατά 35% έως το 2050. Το 
κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
θα αυξηθεί κατά περίπου 50%, σχεδόν σε 
200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 
εξωτερικό κόστος των ατυχημάτων θα 
αυξηθεί περίπου κατά 60 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε σύγκριση με το 2005.

παρελθόντος και μελλοντικά τα 
χιλιόμετρα ανά επιβάτη και ανά τόννο
προβλέπεται να διπλασιαστούν τα επόμενα 
40 χρόνια και να αυξηθούν δύο φορές 
ταχύτερα για τα αεροπορικά ταξίδια. Οι 
εκπομπές CO2 θα αυξηθούν κατά 35% έως 
το 2050. Το κόστος της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης θα αυξηθεί κατά περίπου 
50%, σχεδόν σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως. Το εξωτερικό κόστος των 
ατυχημάτων θα αυξηθεί περίπου κατά 60 
δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το 
2005.

Or. en

Τροπολογία 1566
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 
αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 
Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 
προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 
μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο με 

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της υγείας,
της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για (λιγότερα, 
ελαφρότερα, μικρότερα και εξυπνότερα) 
οχήματα, καλύτερη χρήση του δυναμικού 
των υποδομών, εντονότερη και 
εξυπνότερη διάδραση μεταξύ των 
οχημάτων και των υποδομών, 
οικολογικής διαχείριση της διοικητικής 
μέριμνας και της κινητικότητας είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών στην Ένωση να παραχθούν 
αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
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κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες. πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 
Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 
προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 
μεταφορές και την κινητικότητα. Οι εν 
λόγω στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο με κατακερματισμένες εθνικές 
προσπάθειες.

Or. en

Τροπολογία 1567
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 
αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 
Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 
προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 
μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο με 
κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες.

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών στην Ένωση· να 
παραχθούν αποτελέσματα που είναι 
αναγκαία για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων· να διατηρηθεί 
η υπεροχή της Ευρώπης στις παγκόσμιες 
αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά 
με τις μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 
κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες.

Or. en

Τροπολογία 1568
Henri Weber
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 
αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 
Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 
προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 
μεταφορές.· Οι εν λόγω στόχοι δεν 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 
κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες.

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό, ασφαλές, προσιτό και αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών στην Ένωση· να 
παραχθούν αποτελέσματα που είναι 
αναγκαία για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων· να διατηρηθεί 
η υπεροχή της Ευρώπης στις παγκόσμιες 
αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά 
με τις μεταφορές.· Οι εν λόγω στόχοι δεν 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 
κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες.

Or. fr

Τροπολογία 1569
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Επιβάλλεται η επιτάχυνση 
της ανάπτυξης και της εξάπλωσης νέων 
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καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα 
πιο καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 
αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 
Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 
προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 
μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο με 
κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες.

τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων για 
οχήματα, υποδομές και διαχείριση 
μεταφορών που είναι αναγκαίες και 
επαρκείς για να επιτευχθεί ένα πιο καθαρό 
και πιο αποδοτικό σύστημα μεταφορών 
στην Ένωση· να παραχθούν αποτελέσματα 
που είναι αναγκαία για τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων· να διατηρηθεί 
η υπεροχή της Ευρώπης στις παγκόσμιες 
αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά 
με τις μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 
κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες.

Or. en

Τροπολογία 1570
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 
αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 
Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 
προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις
μεταφορές.· Οι εν λόγω στόχοι δεν 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό, πιο ασφαλές, πιο προσιτό και πιο 
αποδοτικό σύστημα μεταφορών στην 
Ένωση· να παραχθούν αποτελέσματα που 
είναι αναγκαία για τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων· να διατηρηθεί 
η υπεροχή της Ευρώπης στις παγκόσμιες 
αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά 
με τις μεταφορές.· Οι εν λόγω στόχοι δεν 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 
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κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες. κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες.

Or. fr

Τροπολογία 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 
πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 
αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 
Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 
προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 
μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο με 
κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες.

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, του 
κόστους, της ασφάλειας και της 
προστασίας είναι κοινά σε ολόκληρη την 
Ένωση και απαιτούν πανευρωπαϊκές 
απαντήσεις σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 
υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 
καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 
καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 
αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 
Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 
προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 
μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο με 
κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες.

Or. en

Τροπολογία 1572
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμπληρώσει τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
εστιάζοντας σε δραστηριότητες με σαφή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό 
σημαίνει ότι θα δοθεί έμφαση σε τομείς 
προτεραιότητας που συνάδουν με τους 
στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής· όπου η 
κρίσιμη μάζα των προσπαθειών είναι 
αναγκαία· όπου πρέπει να επιδιωχθούν 
πανευρωπαϊκές διαλειτουργικές λύσεις 
στις μεταφορές· ή όπου η συνένωση 
προσπαθειών διακρατικά μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους των επενδύσεων 
στην έρευνα, να προωθήσει κοινά πρότυπα 
και να συντομεύσει τον χρόνο διάθεσης 
στην αγορά των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Η χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμπληρώσει τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
εστιάζοντας σε δραστηριότητες με σαφή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό 
σημαίνει ότι θα δοθεί έμφαση σε τομείς 
προτεραιότητας που συνάδουν με τους 
στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής· όπου η 
κρίσιμη μάζα των προσπαθειών είναι 
αναγκαία· όπου πρέπει να επιδιωχθούν 
πανευρωπαϊκές διαλειτουργικές και 
διατροπικές ενοποιημένες λύσεις στις 
μεταφορές· ή όπου η συνένωση 
προσπαθειών διακρατικά μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους των επενδύσεων 
στην έρευνα, να προωθήσει κοινά πρότυπα 
και να συντομεύσει τον χρόνο διάθεσης 
στην αγορά των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 1573
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ 
φάσμα πρωτοβουλιών που καλύπτουν όλη 
την αλυσίδα καινοτομίας. Ορισμένες 
δραστηριότητες αποσκοπούν ειδικά να 
συμβάλλουν στη διάθεση των 
αποτελεσμάτων στην αγορά: η 
προγραμματική προσέγγιση της έρευνας 
και της καινοτομίας, τα έργα επίδειξης, οι 
δράσεις πρόσληψης από την αγορά και η 
στήριξη της τυποποίησης, η ρύθμιση και οι 
καινοτόμες στρατηγικές συμβάσεων 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ 
φάσμα πρωτοβουλιών που καλύπτουν όλη 
την αλυσίδα καινοτομίας. Ορισμένες 
δραστηριότητες αποσκοπούν ειδικά να 
συμβάλλουν στη διάθεση των 
αποτελεσμάτων στην αγορά: η 
προγραμματική προσέγγιση της έρευνας 
και της καινοτομίας, τα έργα επίδειξης, οι 
δράσεις πρόσληψης από την αγορά και η 
στήριξη της τυποποίησης, η ρύθμιση και οι 
καινοτόμες στρατηγικές συμβάσεων 
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εξυπηρετούν όλα τον εν λόγω στόχο. 
Επιπλέον, η χρήση της δέσμευσης και της 
εμπειρογνωσίας των ενδιαφερόμενων 
μερών θα συμβάλλει να γεφυρωθεί το 
χάσμα μεταξύ ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και αξιοποίησής τους στον 
τομέα των μεταφορών.

εξυπηρετούν όλα τον εν λόγω στόχο. 
Επιπλέον, η χρήση της δέσμευσης και της 
εμπειρογνωσίας των ενδιαφερόμενων 
μερών θα συμβάλλει να γεφυρωθεί το 
χάσμα μεταξύ ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και αξιοποίησής τους στον 
τομέα των μεταφορών. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επαρκώς συγκεκριμένες 
προκλήσεις και ιδιαιτερότητες σε 
καθέναν από τους τρόπους μεταφορών 
(ιδίως στην αεροναυπηγική), όπως οι 
διαφορετικοί κύκλοι τεχνολογικής 
ενοποίησης.  Ταυτόχρονα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η γόνιμη αλληλεπίδραση 
μεταξύ σχετικών σχεδίων και 
τεχνολογιών. Πρέπει να επιτευχθεί η 
σωστή ισορροπία μεταξύ πολυετούς 
προβολής και συνέχειας των ερευνητικών 
και καινοτόμων δραστηριοτήτων, όταν 
δικαιολογούνται, και ευελιξίας και 
ευελιξίας και ετοιμότητας κατά την 
αντιμετώπιση αναδυόμενων αναγκών και 
ευκαιριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένους τομείς η τεχνολογική υπεροχή και η ανταγωνιστικότητα είναι σημαντικές λόγω 
συνθέτου χαρακτήρα ορισμένων προϊόντων και ασυνήθιστα μακρών κύκλων Ε&Α. Είναι 
επομένως αναγκαίο να αναδιαρθρωθεί η ισορροπία της πρότασης χάριν της της τροπικής 
αντιμετώπισης κάθε τομέα μεταφορών. 

Τροπολογία 1574
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία για ένα οικολογικότερο, 
εξυπνότερο και πιο ενοποιημένο σύστημα 
μεταφορών θα συμβάλλουν σημαντικά 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία για ένα οικολογικότερο, 
εξυπνότερο και πλήρως ενοποιημένο 
σύστημα μεταφορών θα συμβάλλουν 
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στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, και των στόχων της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας». Οι δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την εφαρμογή της Λευκής 
Βίβλου για τις μεταφορές αποσκοπώντας 
στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών. Θα συμβάλλουν επίσης στην
επίτευξη των πολιτικών στόχων που 
περιγράφονται στις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», 
«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 
της παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη».

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, και των στόχων της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας». Οι δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την εφαρμογή της Λευκής 
Βίβλου για τις μεταφορές αποσκοπώντας 
στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών. Θα συμβάλλουν επίσης στην 
επίτευξη των πολιτικών στόχων που 
περιγράφονται στις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», 
«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 
της παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 1575
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες θα οργανωθούν με 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέψουν 
ολοκληρωμένη και ανά τρόπο μεταφοράς 
προσέγγιση, ανάλογα με την περίπτωση. 
Η πολυετής προβολή και συνέχεια είναι
σημαντικές, για να διασφαλίζεται η 
γνήσια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 
να λαμβάνονται υπόψη οι πολυάριθμες 
ιδιαιτερότητες κάθε τρόπου μεταφοράς. 
Αυτή η έρευνα ακολουθεί στο μέτρο του 
δυνατού τα θεματολόγια του στρατηγικού 
πλαισίου για την έρευνα και την 
καινοτομία τα οποία κατάρτισαν οι 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες.  

Or. en
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Τροπολογία 1576
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 
στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη χρήση 
των φυσικών πόρων, και μειώνοντας την 
εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα.

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 
στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη χρήση 
των φυσικών πόρων, και μειώνοντας την 
εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα.
Για να γίνουν οικονομικότερες, πρέπει να 
δίνεται προσοχή στη συντήρηση, στην 
επισκευή, στην αναπροσαρμογή και στην 
ανακύκλωση όλων των μέσων 
μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 
στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη χρήση 
των φυσικών πόρων, και μειώνοντας την 
εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα.

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 
στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη χρήση 
των φυσικών πόρων, και μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
προκαλούν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και το φυσικό αέριο κινητήρων (ΦΑΚ) αποτελούν 
εναλλακτικές που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στις 



AM\907850EL.doc 19/179 PE492.790v01-00

EL

μεταφορές. Το «Ορίζοντας 2020» πρέπει επομένως να συμβάλει στην επεξεργασία και στη 
βελτίωση αυτών των τεχνολογιών.

Τροπολογία 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 
στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη χρήση 
των φυσικών πόρων, και μειώνοντας την 
εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα.

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 
στο περιβάλλον με τη βελτίωση της
αποδοτικότητάς τους, όσον αφορά τη 
χρήση των φυσικών πόρων, και τη μείωση
των εκπομπών τους σε CO2.

Or. en

Τροπολογία 1579
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 
στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη χρήση 
των φυσικών πόρων, και μειώνοντας την 
εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα.

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 
στο περιβάλλον με τη βελτίωση της
αποδοτικότητάς τους, όσον αφορά τη 
χρήση των φυσικών πόρων, και τη μείωση
της εξάρτησής τους από τα ορυκτά 
καύσιμα ή/και με τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 1580
Vittorio Prodi
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 
γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου η 
ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου
και η βελτίωση της απόδοσης των 
οχημάτων, η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και της εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων 
νέας γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών 
ή μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων 
μέσω σημαντικών επιτευγμάτων όσον 
αφορά τους κινητήρες, τις μπαταρίες και 
τις υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων. Όσον αφορά την αεροπορία, 
σημείο εστίασης της ανάπτυξης πρέπει να 
είναι οι εξελιγμένες διατάξεις 
αεροσκαφών, τα στροφιόπτερα υψηλής 
ταχύτητας και οι τεχνολογίες για 
βαθμιαίες αλλαγές στην ενεργειακή 
απόδοση. Από αυτή την άποψη πρέπει να 
εξασφαλιστούν συνέργιες μεταξύ του 
στόχου "έξυπνες, οικολογικές και 
ενοποιημένες μεταφορές" και του στόχου 
"ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια", το δεύτερο εκ των οποίων 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με 
εναλλακτικά καύσιμα αεροπορίας. Η 
χρήση υποδομών πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί μέσω ευφυών 
συστημάτων μεταφορών και έξυπνου 
εξοπλισμού. Ομοίως, η διαχείριση της 
ενέργειας επί του αεροσκάφους πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί με τη χρήση 
περισσότερων ηλεκτρικών αεροναυτικών 
συστημάτων και εξοπλισμού. Πρέπει να 
αυξηθεί η χρήση της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
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μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1581
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 
γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων με:

- την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης καθαρών οχημάτων νέας 
γενιάς (ηλεκτρικών και άλλων οχημάτων 
χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών), μεταξύ 
άλλων μέσω σημαντικών επιτευγμάτων 
όσον αφορά τους κινητήρες, τις μπαταρίες 
και τις υποδομές,
- τη διερεύνηση και την εκμετάλλευση του 
δυναμικού των εναλλακτικών καυσίμων 
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και των καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων·
- τη βελτιστοποίηση της χρήσης υποδομών 
μέσω ευφυών συστημάτων μεταφορών και 
έξυπνου εξοπλισμού·
- την αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1582
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
 Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 
γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης οχημάτων νέας γενιάς χαμηλών 
και σε ανταγωνιστικές τιμές αγοράς, 
μεταξύ άλλων μέσω σημαντικών 
επιτευγμάτων όσον αφορά τους κινητήρες, 
τις μπαταρίες και τις υποδομές, η 
διερεύνηση και η εκμετάλλευση του 
δυναμικού των εναλλακτικών καυσίμων 
και των καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.
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Or. it

Τροπολογία 1583
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 
γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 
γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές· 
τέλος, η προώθηση της σύνδεσης μεταξύ 
των υποδομών και των οχημάτων όσον 
αφορά την μείωση του CO2.

Or. fr

Τροπολογία 1584
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 
γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης νέας γενιάς ηλεκτρικών 
οχημάτων, οχημάτων υδρογόνου και 
άλλων οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών 
εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες, τις κυψέλες 
καυσίμου κλπ  και τις υποδομές, η 
διερεύνηση και η εκμετάλλευση του 
δυναμικού των εναλλακτικών καυσίμων 
και των καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1585
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Καλύτερη κινητικότητα, λιγότερη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, περισσότερη 
υλική ασφάλεια και προστασία προσώπων

β) Καλύτερη κινητικότητα και 
προσβασιμότητα, λιγότερη κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, περισσότερη υλική ασφάλεια 
και προστασία προσώπων

Or. en



AM\907850EL.doc 25/179 PE492.790v01-00

EL

Τροπολογία 1586
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να συμβιβαστούν οι 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας με τη 
βελτίωση της ροής των μεταφορών, μέσω 
καινοτόμων λύσεων για απρόσκοπτα, 
χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικά 
συστήματα μεταφορών που προάγουν την 
υλική ασφάλεια και την προστασία των 
προσώπων.

Σκοπός είναι να συμβιβαστούν οι 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας με τη 
βελτίωση της ροής των μεταφορών, μέσω 
καινοτόμων λύσεων για απρόσκοπτα, 
χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικά, υγιή
συστήματα μεταφορών που προάγουν την 
υλική ασφάλεια και την προστασία των 
προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 1587
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
προσβασιμότητας καθώς και η 
ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 
προωθώντας την ενοποιημένη από πόρτα 
σε πόρτα εφοδιαστική και διαχείριση της 
κινητικότητας· η ενίσχυση της αλλαγής 
τρόπων μεταφοράς και της 
διατροπικότητας και η ανάπτυξη έξυπνων 
λύσεων προγραμματισμού και διαχείρισης, 
καθώς και η δραστική μείωση του αριθμού 
των δυστυχημάτων και των επιπτώσεων 
των απειλών κατά της ασφάλειας.

Or. en
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Τροπολογία 1588
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1589
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 
απειλών κατά της ασφάλειας ιδίως μέσω 
της πολλαπλής σύνδεσης και της 
παγκόσμιας διαχειρίσεως των 
συνδεόμενων οχημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 1590
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 1591
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων 
του ευρωπαϊκού κλάδου κατασκευών στον 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων 
του ευρωπαϊκού κλάδου κατασκευών στον 
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τομέα των μεταφορών και των συναφών 
υπηρεσιών.

τομέα των μεταφορών και των συναφών 
υπηρεσιών, με στόχο την πολλά 
υποσχόμενη αλλά εξαιρετικά 
ανταγωνιστική μελλοντική παγκόσμια 
αγορά. Πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στις διαδικασίες διοικητικής 
μέριμνας, συντήρησης, επισκευής, 
αναπροσαρμογής και ανακύκλωσης.
Για να μειωθεί η αποβιομηχάνιση και η 
ανεργία στην επικράτειά της, η Ευρώπη 
πρέπει να επενδύσει στους τομείς 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, στους οποίους διατηρεί και 
σήμερα παγκόσμια υπεροχή. Η 
τεχνολογική υπεροχή καθίσταται ο 
μεγαλύτερος ανταγωνιστικός 
διαφοροποιητικός παράγοντας σε αυτό το 
παγκόσμιο πλαίσιο, ιδίως από την άποψη 
της ενεργειακής και οικονομικής 
αποτελεσματικότητας καθώς και της 
περιβαλλοντικής αποδοτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1592
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 
σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 
αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 
ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 
τον κύκλο ζωής.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικά πλαίσια και 
τεχνολογίες, έννοιες και σχέδια, έξυπνα 
συστήματα ελέγχου και διαλειτουργικά 
πρότυπα, διαδικασίες αποδοτικής 
παραγωγής, χρήση εξελιγμένων υλικών 
και βιολογικών υποπροϊόντων, πράγμα 
που ισοδυναμεί με βιωσιμότερες και 
καινοτόμες διαδικασίες πιστοποίησης, 
μικρότερο χρόνο ανάπτυξης και μειωμένο 
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κόστος σε όλο τον κύκλο ζωής.

Or. en

Τροπολογία 1593
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 
σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 
αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 
ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 
τον κύκλο ζωής.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
συστημάτων μεταφοράς 
(συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
μεταφοράς) και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 
σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 
αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 
ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 
τον κύκλο ζωής.

Or. en

Τροπολογία 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 
σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 
αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 
σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 
αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 
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ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 
τον κύκλο ζωής.

ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 
τον κύκλο ζωής ή νέα, βιωσιμότερα υλικά 
ή επικαλύψεις.

Or. en

Τροπολογία 1595
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 
σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 
αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 
ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 
τον κύκλο ζωής.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 
σχέδια και μοντέλα σε ανταγωνιστικές 
τιμές αγοράς, έξυπνα συστήματα ελέγχου 
και διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 
αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 
ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 
τον κύκλο ζωής.

Or. it

Τροπολογία 1596
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Κοινωνικοοικονομική έρευνα και 
μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες για τη 
χάραξη πολιτικής

δ) Κοινωνικοοικονομική και 
συμπεριφορική έρευνα και 
μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες για τη 
χάραξη πολιτικής

Or. en
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Τροπολογία 1597
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η στήριξη της βελτιωμένης 
χάραξης πολιτικής η οποία είναι αναγκαία 
για την προώθηση της καινοτομίας και την 
ανταπόκριση στις προκλήσεις που 
προκύπτουν από τις μεταφορές και στις
κοινωνιακές ανάγκες που σχετίζονται με 
αυτές.

Σκοπός είναι η στήριξη της βελτιωμένης 
χάραξης πολιτικής η οποία είναι αναγκαία 
για την προώθηση της καινοτομίας και την 
ανταπόκριση στις προκλήσεις που 
προκύπτουν από τις μεταφορές και την 
κινητικότητα και τις κοινωνιακές και 
εξατομικευμένες ανάγκες που σχετίζονται 
με αυτές.

Or. en

Τροπολογία 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
βελτίωση της κατανόησης των 
κοινωνικοοικονομικών τάσεων και 
προοπτικών που σχετίζονται με τις 
μεταφορές και η παροχή στους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής δεδομένων και 
αναλύσεων βάσει τεκμηρίων.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
βελτίωση της κατανόησης των 
κοινωνικοοικονομικών τάσεων και 
προοπτικών που σχετίζονται με τις 
μεταφορές και η παροχή στους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής δεδομένων και 
αναλύσεων βασισμένων σε τεκμήρια και 
διαδεδομένων μέσω του Ερευνητικού 
Κέντρου Μεταφορών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 1599
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα των 
πόρων και πρώτες ύλες 

5. Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα των 
πόρων, προστασία του περιβάλλοντος, 
προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς 
και πρώτες ύλες 

Or. de

Τροπολογία 1600
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα 
των πρώτων υλών ως πόρων

5. Δράση για το κλίμα, το περιβάλλον και 
την αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως 
πόρων

Or. en

Τροπολογία 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους -και το νερό- και ανθεκτική στην 
αλλαγή του κλίματος οικονομία και 
κοινωνία, προστασία του περιβάλλοντος 
και ένας βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων 
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παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

υλών και υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων και οικοσυστημάτων του πλανήτη. 
Οι δραστηριότητες θα συμβάλλουν στην 
αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας, στην ασφάλεια 
πρώτων υλών και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντοςστην 
ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα, με 
σκοπό να διατηρήσουν τη μέση παγκόσμια 
αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 
2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος 
και σε άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 1602
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση 
της ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία, η προστασία και η 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων 
και οικοσυστημάτων και μία βιώσιμη 
χρήση και εφοδιασμός πρώτων υλών 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων του πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
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οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του
κλίματος.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και κοινωνία και ένας 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων του πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, με σκοπό να διατηρήσουν τη 
μέση παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 1604
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των χερσαίων και 
θαλάσσιων φυσικών πόρων του πλανήτη. 
Οι δραστηριότητες θα συμβάλλουν στην 
αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 1605
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και κοινωνίας και 
ένας βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων του πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
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ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Or. it

Τροπολογία 1606
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών και νερού
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων του πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 1607
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους, ασφαλής  και ανθεκτική στην 
αλλαγή του κλίματος οικονομία και ένας 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων του πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 1608
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, 
αυξήθηκε παγκοσμίως τόσο η χρήση 
ορυκτών καυσίμων όσο και η εξόρυξη 
υλικών πόρων στο δεκαπλάσιο. Αυτή η 
εποχή των απρόσκοπτα άφθονων και 
φθηνών πόρων φτάνει στο τέλος της. Οι 
πρώτες ύλες, το νερό, ο αέρας, η 
βιοποικιλότητα και τα χερσαία, υδάτινα 
και θαλάσσια οικοσυστήματα τελούν όλα 
υπό πίεση. Πολλά από τα σημαντικότερα 
οικοσυστήματα του πλανήτη 

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, 
αυξήθηκε παγκοσμίως τόσο η χρήση 
ορυκτών καυσίμων όσο και η εξόρυξη 
υλικών πόρων στο δεκαπλάσιο. Αυτή η 
εποχή των απρόσκοπτα άφθονων και 
φθηνών πόρων φτάνει στο τέλος της. Οι 
πρώτες ύλες, το νερό, ο αέρας, η 
βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα, 
χερσαία, υδάτινα και θαλάσσια 
οικοσυστήματα τελούν όλα υπό πίεση. 
Πολλά από τα σημαντικότερα 
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υποβαθμίζονται, με έως και το 60% των 
υπηρεσιών που παρέχουν να 
χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο τρόπο. 
Στην Ένωση, περίπου 16 τόνοι υλικών 
χρησιμοποιούνται ανά άτομο ετησίως, εκ 
των οποίων οι 6 τόνοι κατασπαταλώνται, 
και το ήμισυ καταλήγει σε χώρους 
υγειονομικής ταφής. Η παγκόσμια ζήτηση 
πόρων συνεχίζει να αυξάνεται λόγω του 
αυξανόμενου πληθυσμού και των 
μεγαλύτερων προσδοκιών, ιδιαίτερα των 
μεσαίων εισοδημάτων στις αναδυόμενες 
οικονομίες. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη 
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 
από τη χρήση πόρων.

οικοσυστήματα του πλανήτη 
υποβαθμίζονται, με έως και το 60% των 
υπηρεσιών που παρέχουν να 
χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο τρόπο. 
Στην Ένωση, περίπου 16 τόνοι υλικών 
χρησιμοποιούνται ανά άτομο ετησίως, εκ 
των οποίων οι 6 τόνοι κατασπαταλώνται, 
και το ήμισυ καταλήγει σε χώρους 
υγειονομικής ταφής. Η παγκόσμια ζήτηση 
πόρων συνεχίζει να αυξάνεται λόγω του 
αυξανόμενου πληθυσμού και των 
μεγαλύτερων προσδοκιών, ιδιαίτερα των 
μεσαίων εισοδημάτων στις αναδυόμενες 
οικονομίες. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη 
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 
από τη χρήση πόρων.

Or. it

Τροπολογία 1609
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της 
Γης αυξήθηκε περίπου κατά 0,8° C τα 
τελευταία 100 έτη και προβλέπεται να 
αυξηθεί από 1,8° C έως 4° C έως τα τέλη 
του 21ου αιώνα (σε σχέση με το μέσο όρο 
των ετών 1980-199929). Οι πιθανές 
επιπτώσεις των φυσικών και ανθρώπινων 
συστημάτων που σχετίζονται με τις εν 
λόγω αλλαγές θα αποτελέσουν πρόκληση 
για τον πλανήτη και την προσαρμοστική 
ικανότητά του, ενώ απειλούν τη 
μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία της ανθρωπότητας.

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της 
Γης αυξήθηκε περίπου κατά 0,8° C τα 
τελευταία 100 έτη και προβλέπεται να 
αυξηθεί από 1,8° C έως 4° C έως τα τέλη 
του 21ου αιώνα (σε σχέση με το μέσο όρο 
των ετών 1980-199929). Οι πιθανές 
επιπτώσεις των φυσικών και ανθρώπινων 
συστημάτων που σχετίζονται με τις εν 
λόγω αλλαγές θα αποτελέσουν πρόκληση 
για τον πλανήτη και την προσαρμοστική 
ικανότητά του, ενώ απειλούν τη 
μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία της ανθρωπότητας. Οι 
ανεπιθύμητες συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής και της ρύπανσης, μαζί με την 
αυξανόμενη αστικοποίηση, τον μαζικό 
τουρισμό, την ανθρώπινη αμέλεια και την 
υπερβολική εκμετάλλευση των πόρων, 
θέτουν σε κίνδυνο τον εύθραυστο 
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πολιτισμικό ιστό της κοινότητας, ο 
οποίος ενσαρκώνεται στην ευρωπαϊκή 
πολιτισμική κληρονομιά.

Or. it

Τροπολογία 1610
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 5.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 
ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 
χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης.

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 
ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 
χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης. Αυτά τα 
σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα 
καθορίζουν επίσης την πολιτισμική μας 
κληρονομιά. Για να διαφυλάξουμε την 
πολιτισμική μας κληρονομιά στην 
Ευρώπη, χρειαζόμαστε έρευνα και 
καινοτομία. Για την οικονομία της 
Ένωσης τα ιστορικής σημασίας 
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πολιτισμικά αγαθά παίζουν κεντρικό 
ρόλο, ιδίως όσον αφορά τον τουριστικό 
κλάδο.  Ο ετήσιος τζίρος της Ευρώπης σε 
αυτό τον οικονομικό τομέα, ο οποίος 
αφορά την πολιτισμική μας κληρονομιά, 
ανέρχεται σε 335 δισ. ευρώ και ο αριθμός 
των εξασφαλιζόμενων θέσεων 
απασχόλησης σε εννέα εκατομμύρια.

Or. de

Τροπολογία 1611
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 
ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 
χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης.

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί
ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 
χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης. Οι κοινωνίες 
αντιμετωπίζουν τη μεγάλη πρόκληση να 
επιτύχουν μια βιώσιμη ισορροπία 
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ανάμεσα στις ανθρώπινες ανάγκες και 
στο περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικοί 
πόροι, συμπεριλαμβανομένου του νερού, 
του αέρα, της βιομάζας, των γόνιμων 
εδαφών, της βιοποικιλίας, των 
οικοσυστημάτων καθώς και των 
ανθρωπογενών πόρων, στις οποίες 
ανήκουν η πολιτισμική κληρονομιά και τα 
τοπία με πολιτισμική αξία, και οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες στηρίζουν τη 
λειτουργία της ευρωπαϊκής και 
παγκόσμιας οικονομίας και της 
ποιότητας ζωής. 

Or. en

Τροπολογία 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, οι αλλαγές στην κυκλοφορία 
των ωκεανών, η αύξηση της 
θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού, η 
τήξη των πάγων στην Αρκτική και η 
μειωμένη αλατότητα του θαλασσινού 
νερού, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, οι υδρολογικές 
ανωμαλίες, η χρονική και γεωγραφική  
ανομοιομορφία των βροχοπτώσεων, οι 
μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή 
των ειδών, η χημική ρύπανση και η 
απώλεια της βιοποικιλότητας 
καταδεικνύουν ότι ο πλανήτης πλησιάζει 
στα όρια της βιωσιμότητάς του. 
Παραδείγματος χάριν, χωρίς βελτίωση της 
αποδοτικότητας, η ζήτηση νερού 
αναμένεται να υπερβεί την παροχή κατά 
40% σε 20 χρόνια. Τα δάση εξαφανίζονται 
με έναν ανησυχητικά υψηλό ρυθμό 5 
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ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 
χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης.

εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. Οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων μπορούν 
να προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους –
η εξάντληση ενός πόρου δημιουργεί ένα μη 
αναστρέψιμο σημείο καμπής για τους 
άλλους πόρους και τα οικοσυστήματα. Με 
βάση τις τρέχουσες τάσεις, μέχρι το 2050 
για να εξυπηρετηθεί ο αυξανόμενος 
παγκόσμιος πληθυσμός θα χρειαστεί το 
ισοδύναμο περισσότερων από δύο 
πλανητών μεγέθους Γης.

Or. en

Τροπολογία 1613
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 
ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η απώλεια της γονιμότητας του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης έχει πλησιάσει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 
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χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης.

ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 
χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης.

Or. en

Τροπολογία 1614
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 
ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 
χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης.

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
φυσικά και ανθρώπινα οικοσυστήματα. 
Με βάση τις τρέχουσες τάσεις, μέχρι το 
2050 για να εξυπηρετηθεί ο αυξανόμενος 
παγκόσμιος πληθυσμός θα χρειαστεί το 
ισοδύναμο περισσότερων από δύο 
πλανητών μεγέθους Γης.

Or. it
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Τροπολογία 1615
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
ενοποιημένες καινοτομίες στο σύστημα 
υδροδότησης στην Ευρώπη. Η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει πεπαλαιωμένες υποδομές 
υδροδότησης (τόσο ως προς την 
αποχέτευση όσο και ως προς την παροχή 
πόσιμου νερού), αυξημένες ελλείψεις 
νερού, μεγαλύτερους κινδύνους 
πλημμύρας στις πόλεις, μόλυνση του 
νερού και αυξανόμενη και πιο ειδική 
ζήτηση νερού από τη γεωργία, τις 
βιομηχανίες και τον αστικό πληθυσμό.  
Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της 
κοινωνίας (διασφάλιση ποιοτικού νερού 
σε χαμηλό κόστος για όλους, παροχή του 
κατάλληλου νερού με κατάλληλη 
ποιότητα στην κατάλληλη τιμή για την 
βιομηχανία / γεωργία και ελαχιστοποίηση 
της μόλυνσης), η Ευρώπη πρέπει να 
επενδύσει σε καινοτόμες μεταβολές του 
συστήματος υδροδότησης.

Or. en

Τροπολογία 1616
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
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θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 
ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 
Δεδομένης της σημασίας των πρώτων 
υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Η  Ένωση
διαθέτει πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, 
των οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
τεχνολογιών και υποδομών στις 
μεταφορές. Δεδομένης της σημασίας των 
πρώτων υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα. Η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές πηγές πρώτων υλών, οι 
οποίες βρίσκονται συχνά σε 
απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, 
εξακολουθεί να είναι πρόκληση για τις 
βιομηχανίες που εξαρτώνται από τον 
ασφαλή εφοδιασμό με τέτοιες πρώτες 
ύλες. Επιπλέον, η Ένωση εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πρώτων 
υλών στρατηγικής σημασίας, οι οποίες 
πλήττονται σε ανησυχητικό βαθμό από 
τις στρεβλώσεις της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 1617
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 
ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 
Δεδομένης της σημασίας των πρώτων 
υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 
ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πατρίδα 
πολλών από τα καλύτερα παραδείγματα 
πολιτισμικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο 
επίπεδο, οι πρώτες ύλες της οποίας έχουν 
τοπική προέλευση. Η γνώση της 
βιώσιμης χρήσης των πρώτων υλών 
περιορίζεται από την έλλειψη έρευνας 
σχετικά με τον χαρακτηρισμό των υλικών 
και την αντοχή τους στην κλιματική 
αλλαγή. Δεδομένης της σημασίας των 
πρώτων υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
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αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

Or. it

Τροπολογία 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 
ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 
Δεδομένης της σημασίας των πρώτων 
υλών για την ευρωπαϊκή 

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της
αποτελεσματικής χρήσης πόρων, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 
ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση , εξόρυξη και 
επεξεργασία περιορίζεται λόγω έλλειψης 
κατάλληλων τεχνολογιών και επενδύσεων
και παρεμποδίζεται από την αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού. Δεδομένης της 
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ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

σημασίας των πρώτων υλών για την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την 
οικονομία και τη χρήση τους σε καινοτόμα 
προϊόντα, ο βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων 
υλών και η αποδοτική διαχείρισή τους ως 
πόρων αποτελεί για την Ένωση ζωτικής 
σημασίας προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 
ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ενέργεια. 
Ωστόσο, η προμήθεια πρώτων υλών στην 
Ένωση τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, 
η Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 
ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
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τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 
Δεδομένης της σημασίας των πρώτων 
υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 
Δεδομένης της σημασίας των πρώτων 
υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 1620
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 

Ο βιώσιμος εφοδιασμός, η αποδοτική και 
ασφαλής διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 
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ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 
Δεδομένης της σημασίας των πρώτων 
υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 
Δεδομένης της σημασίας των πρώτων 
υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 1621
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ικανότητα της οικονομίας να 
προσαρμόζεται και να καθίσταται πιο 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, 
αποδοτική ως προς τους πόρους και, 
συγχρόνως, να παραμένει ανταγωνιστική 
εξαρτάται από τα υψηλά επίπεδα της 
οικολογικής καινοτομίας, τόσο
κοινωνιακής όσο και τεχνολογικής 
φύσεως. Δεδομένου ότι η παγκόσμια 
αγορά οικολογικής καινοτομίας έχει αξία 
περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, 
αξία η οποία αναμένεται να τριπλασιαστεί 
έως το 2030, η οικολογική καινοτομία 
αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η ικανότητα της οικονομίας να 
προσαρμόζεται και να καθίσταται πιο 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, 
αποδοτική ως προς τους πόρους και, 
συγχρόνως, να παραμένει ανταγωνιστική 
εξαρτάται από τα υψηλά επίπεδα της 
οικολογικής καινοτομίας, κοινωνιακής,
οργανωτικής και τεχνολογικής φύσεως. 
Δεδομένου ότι η παγκόσμια αγορά 
οικολογικής καινοτομίας έχει αξία περίπου 
1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, αξία η 
οποία αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 
2030, η οικολογική καινοτομία αποτελεί 
σημαντική ευκαιρία για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές 
οικονομίες.

Or. en
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Τροπολογία 1622
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στις 
συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 
απαιτούν την ανάπτυξη και εξάπλωση 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
τεχνολογιών, καθώς και μέτρων 
μετριασμού και προσαρμογής. Τα 
ενωσιακά και τα παγκόσμια πλαίσια 
πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν την 
προστασία, την αποτίμηση και την 
κατάλληλη αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητά 
τους να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες 
στο μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλλουν να διασφαλισθεί 
η αξιόπιστη και βιώσιμη πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες και να εξασφαλισθεί η 
σημαντική μείωση της χρήσης και 
σπατάλης πόρων.

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στις 
συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 
απαιτούν την ανάπτυξη και εξάπλωση 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
τεχνολογιών, καθώς και μέτρων 
μετριασμού και προσαρμογής. Τα 
ενωσιακά και τα παγκόσμια πλαίσια 
πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν την 
προστασία, την αποτίμηση και την 
κατάλληλη αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητά 
τους να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες 
στο μέλλον. Οι μέθοδοι μέσω των οποίων 
έχει προσαρμοστεί και διατηρηθεί η 
πολιτισμική κληρονομιά μπορούν να 
αμβλύνουν τις κλιματικές αλλαγές με τη 
βοήθεια μιας ακριβέστερης χρήσης της 
ενέργειας, της αξιοποίησης των πρώτων 
υλών, της αξιοποίησης των πράσινων 
τεχνολογιών και του παθητικού 
σχεδιασμού. Τέτοιες μέθοδοι ανοίγουν με 
τη σειρά τους νέους δρόμους για μέτρα 
μετριασμού επιπτώσεων και 
προσαρμογής σε όλους τους τομείς, από 
την κατασκευή μέχρι τις μεταφορές. Η 
έρευνα και η καινοτομία μπορούν να 
συμβάλλουν να διασφαλισθεί η αξιόπιστη 
και βιώσιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και 
να εξασφαλισθεί η σημαντική μείωση της 
χρήσης και σπατάλης πόρων.

Or. it
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Τροπολογία 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στις 
συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 
απαιτούν την ανάπτυξη και εξάπλωση 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
τεχνολογιών, καθώς και μέτρων 
μετριασμού και προσαρμογής. Τα 
ενωσιακά και τα παγκόσμια πλαίσια 
πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν την 
προστασία, την αποτίμηση και την 
κατάλληλη αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητά 
τους να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες 
στο μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλλουν να διασφαλισθεί 
η αξιόπιστη και βιώσιμη πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες και να εξασφαλισθεί η 
σημαντική μείωση της χρήσης και 
σπατάλης πόρων.

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στις 
συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 
απαιτούν τη μετάβαση προς μία κοινωνία 
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και την 
ανάπτυξη και εξάπλωση αποδοτικών ως 
προς το κόστος τεχνολογιών, καθώς και 
μέτρων μετριασμού και προσαρμογής αλλά 
και βαθύτερη κατανόηση του πώς 
αντιδρά η κοινωνία σε αυτές τις 
προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
εντοπισμού οικονομικών και κοινωνικών 
φραγμών. Τα ενωσιακά και τα παγκόσμια 
πλαίσια πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν 
την προστασία, την αποτίμηση και την 
κατάλληλη διαχείριση και ενδεχόμενη 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και 
της βιοποικιλότητας προκειμένου να 
διατηρηθεί η ικανότητά τους να παρέχουν 
πόρους και υπηρεσίες στο μέλλον. Η 
έρευνα και η καινοτομία μπορούν να 
συμβάλλουν στο να διασφαλισθεί η 
αξιόπιστη και βιώσιμη πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες στην ξηρά και στον θαλάσσιο 
πυθμένα και η εκμετάλλευσή τους καθώς
και να εξασφαλισθεί η σημαντική μείωση 
της χρήσης και σπατάλης πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1624
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
στις συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 
απαιτούν την ανάπτυξη και εξάπλωση 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
τεχνολογιών, καθώς και μέτρων 
μετριασμού και προσαρμογής. Τα 
ενωσιακά και τα παγκόσμια πλαίσια 
πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν την 
προστασία, την αποτίμηση και την 
κατάλληλη αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητά 
τους να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες 
στο μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλλουν να διασφαλισθεί 
η αξιόπιστη και βιώσιμη πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες και να εξασφαλισθεί η 
σημαντική μείωση της χρήσης και 
σπατάλης πόρων.

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
των διεθνών στόχων, όσον αφορά στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και η 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
αλλαγής του κλίματος απαιτούν την 
ανάπτυξη και εξάπλωση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μη τεχνολογικών και 
τεχνολογικών λύσεων καθώς και μέτρων 
μετριασμού και προσαρμογής. Τα 
ενωσιακά και τα παγκόσμια πλαίσια 
πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν την 
προστασία, την αποτίμηση και την 
κατάλληλη αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητά 
τους να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες 
στο μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλλουν να διασφαλισθεί 
η αξιόπιστη και βιώσιμη πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες και να εξασφαλισθεί η 
σημαντική μείωση της χρήσης και 
σπατάλης πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
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ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 205030», η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δράσης31», η πρωτοβουλία για τις 
πρώτες ύλες32, η στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης33, η 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ένωση34, η οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική35, το σχέδιο δράσης 
για την οικολογική καινοτομία και το 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη36». Οι εν λόγω δράσεις θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας 
να καθίσταται ανθεκτικότερη στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 205030», η «ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», η προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος: «Προς ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης31», η 
πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες32, η 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
Ένωσης33, η ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική για την Ένωση34, η οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική35, το 
σχέδιο δράσης για την οικολογική 
καινοτομία,  η ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες και το 7ο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι 
εν λόγω δράσεις θα ενισχύσουν την 
ικανότητα της κοινωνίας να καθίσταται 
ανθεκτικότερη στην αλλαγή του 
περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

Or. en

Τροπολογία 1626
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 205030», η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό 

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 205030», η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό 
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πλαίσιο δράσης31», η πρωτοβουλία για τις 
πρώτες ύλες32, η στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης33, η 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ένωση34, η οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική35, το σχέδιο δράσης 
για την οικολογική καινοτομία και το 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη36». Οι εν λόγω δράσεις θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας 
να καθίσταται ανθεκτικότερη στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

πλαίσιο δράσης31», η πρωτοβουλία για τις 
πρώτες ύλες32, η ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας για το νερό, η στρατηγική για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης33, η 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ένωση34, η οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική35, το σχέδιο δράσης 
για την οικολογική καινοτομία και το 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη36». Οι εν λόγω δράσεις θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας 
να καθίσταται ανθεκτικότερη στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

Or. en

Τροπολογία 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 205030», η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δράσης31», η πρωτοβουλία για τις 
πρώτες ύλες32, η στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης33, η 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ένωση34, η οδηγία πλαίσιο για τη 

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 205030», η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δράσης31», η πρωτοβουλία για τις 
πρώτες ύλες32, η ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας για το νερό, η στρατηγική για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης33, η 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
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θαλάσσια στρατηγική35, το σχέδιο δράσης 
για την οικολογική καινοτομία και το 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη36». Οι εν λόγω δράσεις θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας 
να καθίσταται ανθεκτικότερη στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

Ένωση34, η οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική35, το σχέδιο δράσης 
για την οικολογική καινοτομία και το 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη36». Οι εν λόγω δράσεις θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας 
να καθίσταται ανθεκτικότερη στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

Or. en

Τροπολογία 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 205030», η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δράσης31», η πρωτοβουλία για τις 
πρώτες ύλες32, η στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης33, η 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ένωση34, η οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική35, το σχέδιο δράσης 
για την οικολογική καινοτομία και το 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη36». Οι εν λόγω δράσεις θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας 
να καθίσταται ανθεκτικότερη στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 205030», η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δράσης31», η πρωτοβουλία για τις 
πρώτες ύλες32, η στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης33, η 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ένωση34, η οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική35, το σχέδιο δράσης 
για την οικολογική καινοτομία και το 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη36», η οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα και οι θυγατρικές της οδηγίες37. Οι 
εν λόγω δράσεις θα ενισχύσουν την 
ικανότητα της κοινωνίας να καθίσταται 
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διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

ανθεκτικότερη στην αλλαγή του 
περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

__________________
37 οδηγία 2000/20/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 1629
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 2050»30, η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δράσης»31, η πρωτοβουλία για τις 
πρώτες ύλες32, η στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης33, η 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ένωση34, η οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική35, το σχέδιο δράσης 
για την οικολογική καινοτομία και το 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη»36. Οι εν λόγω δράσεις θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας 
να καθίσταται ανθεκτικότερη στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, η 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: 
«Προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης»31, 
η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες32, η 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
Ένωσης33, η ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική για την Ένωση34, η οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική35, το 
σχέδιο δράσης για την οικολογική 
καινοτομία και το «Ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη»36. Οι εν λόγω δράσεις θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας 
να καθίσταται ανθεκτικότερη στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.
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Or. it

Τροπολογία 1630
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου του διακρατικού και 
παγκόσμιου χαρακτήρα του κλίματος και 
του περιβάλλοντος, της κλίμακας και της 
πολυπλοκότητάς τους, και της διεθνούς 
διάστασης της αλυσίδας εφοδιασμού 
πρώτων υλών, οι δραστηριότητες πρέπει 
να διεξάγονται σε επίπεδο Ένωσης και 
πέραν αυτής. Ο πολυεπιστημονικός 
χαρακτήρας της αναγκαίας έρευνας απαιτεί 
τη συνένωση συμπληρωματικών γνώσεων 
και πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η εν λόγω πρόκληση. Η 
μείωση της χρήσης πόρων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η 
παράλληλη αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούν 
αποφασιστική κοινωνιακή και τεχνολογική 
μετάβαση σε μια οικονομία που θα 
βασίζεται στη βιώσιμη σχέση μεταξύ 
φύσης και ανθρώπινης ευημερίας. Οι 
συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας θα βελτιώσουν την 
κατανόηση και πρόβλεψη από πλευράς 
Ένωσης των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών αλλαγών στο πλαίσιο 
μιας συστημικής και διατομεακής 
προοπτικής, θα μειώσουν τις αβεβαιότητες, 
θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν τα 
ευάλωτα σημεία, τους κινδύνους, το 
κόστος και τις ευκαιρίες, καθώς επίσης θα 
διευρύνουν το φάσμα και θα βελτιώσουν 
την αποτελεσματικότητα των κοινωνιακών 
και πολιτικών απαντήσεων και λύσεων. Οι 
δράσεις θα επιδιώκουν επίσης να δώσουν 
τη δυνατότητα σε φορείς σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνίας να συμμετάσχουν 

Δεδομένου του διακρατικού και 
παγκόσμιου χαρακτήρα του κλίματος και 
του περιβάλλοντος, της κλίμακας και της 
πολυπλοκότητάς τους, και της διεθνούς 
διάστασης της αλυσίδας εφοδιασμού 
πρώτων υλών, οι δραστηριότητες πρέπει 
να διεξάγονται σε επίπεδο Ένωσης και 
πέραν αυτής. Ο πολυεπιστημονικός 
χαρακτήρας της αναγκαίας έρευνας απαιτεί 
τη συνένωση συμπληρωματικών γνώσεων 
και πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η εν λόγω πρόκληση. Η 
μείωση της χρήσης πόρων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η 
παράλληλη αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούν 
αποφασιστική κοινωνιακή και τεχνολογική 
μετάβαση σε μια οικονομία που θα 
βασίζεται στη βιώσιμη σχέση μεταξύ 
φύσης και ανθρώπινης ευημερίας. Οι 
προκλήσεις που αφορούν το νερό 
περιλαμβάνουν τη χρήση του νερού σε 
αγροτικά, αστικά και βιομηχανικά 
περιβάλλοντα και την προστασία των 
υδάτινων οικοσυστημάτων. Οι 
συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας θα βελτιώσουν την 
κατανόηση και πρόβλεψη από πλευράς 
Ένωσης των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών αλλαγών στο πλαίσιο 
μιας συστημικής και διατομεακής 
προοπτικής, θα μειώσουν τις αβεβαιότητες, 
θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν τα 
ευάλωτα σημεία, τους κινδύνους, το 
κόστος και τις ευκαιρίες, καθώς επίσης θα 
διευρύνουν το φάσμα και θα βελτιώσουν 
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ενεργά στην εν λόγω διαδικασία. την αποτελεσματικότητα των κοινωνιακών 
και πολιτικών απαντήσεων και λύσεων. Οι 
δράσεις θα επιδιώκουν επίσης να δώσουν 
τη δυνατότητα σε φορείς σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνίας να συμμετάσχουν 
ενεργά στην εν λόγω διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση του πεδίου εφαρμογής των προκλήσεων που αφορούν το νερό.

Τροπολογία 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 
πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 
τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 
ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 
καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 
προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 
επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 
και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες.

Η αντιμετώπιση της βιώσιμης χρήσης και 
της διαθεσιμότητας πρώτων υλών απαιτεί 
συντονισμένες προσπάθειες έρευνας και 
καινοτομίας σε πολλούς επιστημονικούς 
κλάδους και τομείς για να καταστεί δυνατή 
η εξεύρεση ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, αποδοτική χρήση των 
πόρων, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 
καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 
προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 
επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 
και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες και, 
προκειμένου για τις ζωτικής σημασίας 
πρώτες ύλες, τις λεγόμενες σπάνιες γαίες, 
συγκροτείται ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 
αποδοτικότητας σπάνιων γαιών. Η 
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διεθνής συνεργασία στον τομέα των 
πρώτων υλών, όπως η τριμερής ΕΕ -
Ιαπωνίας - ΗΠΑ Ε&Α σχετικά με τις 
ζωτικής σημασίας πρώτες ύλες, είναι 
σημαντικότατη και πρέπει να συνεχιστεί.

Or. en

Τροπολογία 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 
πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 
τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 
ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 
καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 
προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 
επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 
και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες.

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 
πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 
τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 
ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Οι 
απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση του 
νερού σε αγροτικές, αστικές και 
βιομηχανικές περιοχές πρέπει να 
συμπεριληφθούν σε αυτό μαζί με τις 
απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας 
του υδάτινου οικοσυστήματος. Η 
καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 
προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 
επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 
και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες.

Or. en



AM\907850EL.doc 61/179 PE492.790v01-00

EL

Τροπολογία 1633
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 
πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 
τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 
ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 
καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 
προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 
επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 
και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες.

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 
πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 
τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 
ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 
καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 
προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 
επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 
και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάζονται ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας για την αποτελεσματική 
χρήση του νερού και των πρώτων υλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νερό δεν είναι μέρος της συγκεκριμένης πρόκλησης σχετικά με τις πρώτες ύλες (η οποία 
καλύπτει μόνο μη αγροτικής προέλευσης και άσχετες με την ενέργεια πρώτες ύλες και όχι 
πόρους γενικά), επομένως πρέπει να τηρείται ο διαχωρισμός του κατά την περιγραφή όλων των 
διαφορετικών προκλήσεων. 

Τροπολογία 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οικολογική καινοτομία θα παρέχει 
πολύτιμες νέες ευκαιρίες οικονομικής 
ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι λύσεις 
που αναπτύχθηκαν μέσω δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση κύριων απειλών κατά της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και 
θα καταστήσουν δυνατή την ταχεία 
πρόσληψη και αναπαραγωγή σε όλη την 
ενιαία αγορά και πέραν αυτής. Αυτό θα 
επιτρέψει τη μετάβαση προς μια 
οικολογική οικονομία που λαμβάνει υπόψη 
τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Στους 
εταίρους αυτής της προσέγγισης 
συγκαταλέγονται: οι διεθνείς, ευρωπαϊκοί 
και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής, τα 
διεθνή προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας και αυτά των κρατών μελών, 
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος και οι εθνικές 
υπηρεσίες περιβάλλοντος, και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Εκτός από τη διμερή 
και περιφερειακή συνεργασία, οι δράσεις 
σε επίπεδο Ένωσης θα υποστηρίξουν 
επίσης τις σχετικές διεθνείς προσπάθειες 
και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης 
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), της 
Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη 
Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες 
Οικοσυστήματος (IPBES) και της Ομάδας 
για τη Γεωσκόπηση (GEO).

Η οικολογική καινοτομία θα παρέχει 
πολύτιμες νέες ευκαιρίες οικονομικής 
ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι λύσεις 
που αναπτύχθηκαν μέσω δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση κύριων απειλών κατά της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και 
θα καταστήσουν δυνατή την ταχεία 
πρόσληψη και αναπαραγωγή σε όλη την 
ενιαία αγορά και πέραν αυτής. Αυτό θα 
επιτρέψει τη μετάβαση προς μια 
οικολογική οικονομία που λαμβάνει υπόψη 
τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Στους 
εταίρους αυτής της προσέγγισης 
συγκαταλέγονται: οι διεθνείς, ευρωπαϊκοί 
και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής, τα 
διεθνή προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας και αυτά των κρατών μελών, 
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία  και ειδικότερα οι 
ΜΜΕ, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και 
τα ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και ομάδες μελέτης, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
και οι εθνικές υπηρεσίες περιβάλλοντος, 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Εκτός από 
τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία, οι 
δράσεις σε επίπεδο Ένωσης θα 
υποστηρίξουν επίσης τις σχετικές διεθνείς 
προσπάθειες και πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), της 
Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη 
Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες 
Οικοσυστήματος (IPBES), της Διεθνούς 
Επιτροπής Φυσικών Πόρων   και της 
Ομάδας για τη Γεωσκόπηση (GEO).

Or. en

Τροπολογία 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 
αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 
CO2, την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας και τα εσωτερικά ύδατα· και 
υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές όσο και 
μη τεχνολογικές οικολογικές λύσεις, μέσω 
της παραγωγής τεκμηρίωσης για έγκαιρη 
και αποτελεσματική δράση βάσει 
αντικειμενικής ενημέρωσης, και δικτύωση 
των απαιτούμενων ικανοτήτων. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 
στήριξη πολιτικών μετριασμού. Πέρα από 
το COM (2011) 811, Μέρος III, 5.1.1. και 
5.1.2., και αυτό το ζήτημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί εδώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι προετοιμασμένες για τις συνέπειες 
της κλιματική αλλαγής με την υποστήριξη της έρευνας σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και τα μέτρα προσαρμογής.

Τροπολογία 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 
αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 
CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 
όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 
λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 
για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 
βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 
δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 
στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα,
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
προσαρμογής και πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου σε βασικούς 
κοινωνικο-οικονομικούς τομείς (π.χ. 
γεωργία, ενέργεια, μεταφορές, τουρισμός, 
οικοδομικό περιβάλλον και πολιτισμική 
κληρονομιά), στήριξη πολιτικών 
μετριασμού.

Or. en

Τροπολογία 1637
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 

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

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

Or. en

Τροπολογία 1638
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και 
οικοσυστημάτων

β) Βιώσιμη και ασφαλής διαχείριση 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων

Or. en

Τροπολογία 1639
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και 
οικοσυστημάτων

β) Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, 
πολιτισμικής κληρονομιάς και 
οικοσυστημάτων
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Or. en

Τροπολογία 1640
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 
διαχείριση των φυσικών πόρων που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας 
των οικοσυστημάτων, των 
αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
συστήματα και του ρόλου τους στη 
στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 
των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 
εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων και δημόσια δέσμευση.

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 
διαχείριση των φυσικών πόρων που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας 
των οικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού 
ρόλου που παίζουν οι ωκεανοί και τα 
δάση στην αποτροπή της παγκόσμιας 
αύξησης της θερμοκρασίας, των 
αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
συστήματα και του ρόλου τους στη 
στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 
των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 
εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων και δημόσια δέσμευση.

Or. en

Τροπολογία 1641
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 
διαχείριση των φυσικών πόρων που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 
διαχείριση των φυσικών πόρων που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
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της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας 
των οικοσυστημάτων, των 
αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
συστήματα και του ρόλου τους στη 
στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 
των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 
εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων και δημόσια δέσμευση.

της κοινωνίας. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: βαθύτερη 
κατανόηση της λειτουργίας των 
οικοσυστημάτων, των αλληλεπιδράσεών 
τους με τα κοινωνικά συστήματα και του 
ρόλου τους στη στήριξη της οικονομίας 
και της ευημερίας των ανθρώπων, και 
παροχή γνώσεων και εργαλείων για 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και 
δημόσια δέσμευση.

Or. en

Τροπολογία 1642
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 
διαχείριση των φυσικών πόρων που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας 
των οικοσυστημάτων, των 
αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
συστήματα και του ρόλου τους στη 
στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 
των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 
εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων και δημόσια δέσμευση.

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 
διαχείριση των φυσικών πόρων και των 
πόρων πολιτισμικής κληρονομιάς που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας 
των οικοσυστημάτων, των 
αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
συστήματα και του ρόλου τους στη 
στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 
των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 
εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων και δημόσια δέσμευση.

Or. en

Τροπολογία 1643
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Βιώσιμη διαχείριση της πολιτισμικής 
κληρονομιάς
Σκοπός είναι η διαχείριση και η 
αξιοποίηση, κατά τρόπο βιώσιμο, των 
πόρων της πολιτισμικής κληρονομιάς με 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την 
κλιματική αλλαγή. Οι δραστηριότητες 
επικεντρώνονται στον καθορισμό των 
βαθμών αντοχής και στη διαχείριση της 
πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω της 
παρατήρησης, της παρακολούθησης και 
της διαμόρφωσης μοντέλων με σκοπό να 
εξασφαλίζεται η βάση για ένα συνεκτικό 
πλαίσιο για την εκτίμηση και τη 
διαχείριση κινδύνου.  Οι δείκτες θα 
αναπτυχθούν για τη μέτρηση των 
παραλλαγών της οπτικής, υλικής και 
δομικής ακεραιότητας της αρχαιολογικής 
πολιτισμικής κληρονομιάς, είτε πρόκειται 
για κτήρια είτε για έργα τέχνης.

Or. it

Τροπολογία 1644
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Εξέταση των μοντέλων κατανάλωσης 
και των αλλαγών στον τρόπο ζωής
Έρευνα σχετικά με τις αλλαγές στον 
τρόπο ζωής ως προς τη βιωσιμότητα και 
προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμων 
τρόπων ζωής. Υποστήριξη της 
εφαρμογής καινοτομιών από τη σκοπιά 
της ζήτησης και λύσεις για τη μείωση της 
χρήσης πόρων και της μη βιώσιμης 
χρήσης πόρων.
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Or. en

Τροπολογία 1645
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Διασφάλιση δράσης για να 
διαφυλαχθεί η βιώσιμη μετάβαση, 
διαχείριση και χρήση των υδάτινων 
πόρων και των υπηρεσιών υδροδότησης. 
Σκοπός είναι να βελτιωθεί η βάση 
καινοτόμου γνώσεως σχετικά με τον 
εφοδιασμό σε νερό και τις σχετικές 
μεταβολές), τον καθαρισμό του νερού, το 
κλείσιμο του κύκλου του νερού, την 
ανάκτηση ενέργειας/ πρώτων υλών και τη 
βελτίωση τη δέσμευση/ συμπεριφορά του 
τελικού χρήστη για να αντιμετωπιστούν 
οι μελλοντικές ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 1646
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Διασφάλιση του βιώσιμου εφοδιασμού 
μη ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 
υλών

γ) Διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης, 
διαχείρισης και εφοδιασμού μη 
ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 
υλών

Or. en
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Τροπολογία 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
αποδοτική ως προς το κόστος και φιλική 
προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την υποκατάστασή 
τους από οικονομικά ελκυστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της βάσης γνώσεων για τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών, προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού και της 
βιώσιμης χρήσης πρώτων υλών, εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για τις καίριας 
σημασίας πρώτες ύλες, και βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες.

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
αποδοτική ως προς το κόστος, 
αποτελεσματική ως προς τη χρήση 
πόρων και φιλική προς το περιβάλλον 
χρήση, εκ νέου χρήση, ανακύκλωση και 
ανάκτηση πρώτων υλών και για την 
υποκατάστασή τους από οικονομικά 
ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις με 
μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της βάσης γνώσεων για τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών, προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού και της 
βιώσιμης χρήσης πρώτων υλών, 
προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού, 
προώθηση του βιώσιμου εφοδιασμού, της 
αποτελεσματικής χρήσης και εκ νέου 
χρήσης πρώτων υλών, εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για τις καίριας 
σημασίας πρώτες ύλες, ανάπτυξη 
κυκλικών διαδικασιών και συστημάτων, 
στήριξη της ανακύκλωσης και 
στρατηγικών και τεχνολογιών που 
αποβλέπουν στην εκ νέου χρήση, μέτρα 
προσανατολισμένα στη ζήτηση τα οποία 
θα ενθαρρύνουν τους πολίτες και 
καταναλωτές στη μείωση της 
κατανάλωσης πρώτων υλών και των 
αποβλήτων· και βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες.

Or. en
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Τροπολογία 1648
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
αποδοτική ως προς το κόστος και φιλική 
προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την υποκατάστασή 
τους από οικονομικά ελκυστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της βάσης γνώσεων για τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών, προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού και της 
βιώσιμης χρήσης πρώτων υλών, εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για τις καίριας 
σημασίας πρώτες ύλες, και βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες.

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
αποδοτική ως προς το κόστος και φιλική 
προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την υποκατάστασή 
τους από οικονομικά ελκυστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της βάσης γνώσεων για τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών, προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού και της 
βιώσιμης χρήσης πρώτων υλών, εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για τις καίριας 
σημασίας πρώτες ύλες, και βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες, 
καθιέρωση και ενθάρρυνση της 
δημιουργίας περιφερειακών και εθνικών 
δικτύων πρώτων υλών και η 
αντιμετώπιση υλικοτεχνικών προκλήσεων 
στη σύνδεση των βιομηχανιών με πηγές 
πρώτων υλών.

Or. en

Τροπολογία 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 
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ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
αποδοτική ως προς το κόστος και φιλική 
προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την υποκατάστασή 
τους από οικονομικά ελκυστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της βάσης γνώσεων για τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών, προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού και της 
βιώσιμης χρήσης πρώτων υλών, εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για τις καίριας 
σημασίας πρώτες ύλες, και βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες.

ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
αποδοτική ως προς το κόστος και φιλική 
προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την υποκατάστασή 
τους από οικονομικά ελκυστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της βάσης γνώσεων για τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών, προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού και της 
βιώσιμης χρήσης πρώτων υλών, εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για τις καίριας 
σημασίας και επικίνδυνες πρώτες ύλες, 
ενθάρρυνση του σχεδιασμού για τη 
βιώσιμη χρήση και εκ νέου χρήση υλικών 
και βελτίωση της ευαισθητοποίησης της 
κοινωνίας και των ικανοτήτων όσον αφορά 
τις πρώτες ύλες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός για την εκ νέου χρήση είναι το θεμέλιο επί του οποίου μπορούν να εφαρμοστούν 
οι βιώσιμες ροές υλικού.

Τροπολογία 1650
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 
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μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 
συστημάτων.

μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 
συστημάτων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 
οικολογικής καινοτομίας, το οποίο 
εφαρμόστηκε επιτυχώς στο πλαίσιο του 
προγράμματος ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας στο προηγούμενο ενωσιακό 
πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο θα 
συνεχιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» με φιλόδοξη διάθεση 
πιστώσεων. 

Or. en

Τροπολογία 1651
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 
μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 
συστημάτων.

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 
μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 
κοινωνιακών αλλαγών, στήριξη της 
έρευνας για ασφαλή υποκατάστατα 
ουσιών που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες 
σύμφωνα με τον κανονισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα 
χημικά προϊόντα και την ασφαλή χρήση 
τους (REACH)· μέτρηση και εκτίμηση της 
προόδου προς μια οικολογική οικονομία, 
και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των 
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πόρων μέσω ψηφιακών συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 
μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 
συστημάτων.

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 
μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, ανάπτυξη οικολογικών και 
καινοτόμων στρατηγικών, μεθόδων και 
εργαλείων για τη διαφύλαξη της 
πολιτισμικής κληρονομιάς στην Ευρώπη· 
στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
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μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 
μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 
συστημάτων.

μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 
μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών, 
βιώσιμων οικονομικών μοντέλων  και 
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 1654
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 
μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 
συστημάτων.

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά σε 
ανταγωνιστικές τιμές και της μίμησής 
τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, 
στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 
συστημάτων.

Or. it
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Τροπολογία 1655
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Μεταχείριση των πολιτισμικών 
αγαθών: Αποκατάσταση, συντήρηση, 
ψηφιοποίηση και εκ νέου χρήση για τον 
21ο αιώνα
Ο στόχος είναι η προστασία της 
πολιτισμικής κληρονομιάς του 20ου 
αιώνα, μεταξύ των οποίων της ψηφιακής 
κληρονομιάς. Οι σχετικές 
δραστηριότητες επικεντρώνονται στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων και της 
νανοτεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις 
παραδοσιακές τεχνολογίες και με 
εκτίμηση του κατά πόσο γίνονται 
πολιτισμικώς αποδεκτά τα νέα μέτρα, 
μεταξύ των οποίων η ψηφιακή 
υποστήριξη, για να βελτιώνεται η αντοχή 
των εύθραυστων και ευπαθών 
πολιτισμικών υλικών, μεταξύ άλλων με 
την εκ νέου χρήση κτηρίων και 
σύγχρονων έργων τέχνης, ενώ θα γίνονται 
σεβαστές οι περιφερειακές διαφορές και 
οι διαφορετικές πολιτισμικές στάσεις.

Or. it

Τροπολογία 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Πολιτισμική κληρονομιά
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Στόχος είναι η έρευνα ως προς τις 
στρατηγικές, τις μεθόδους και τα μέσα 
που απαιτούνται για τη διασφάλιση μιας 
δυναμικής και βιώσιμης πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην Ευρώπη, ως 
αντίδραση στην αλλαγή του κλίματος. Η 
πολιτισμική κληρονομιά με τις διάφορες 
υλικές μορφές της παρέχει το πλαίσιο 
διαβίωσης ανθεκτικών κοινοτήτων που 
ανταποκρίνονται σε ποικίλες αλλαγές. Η 
έρευνα της πολιτισμικής κληρονομιάς 
απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση 
προκειμένου να βελτιώνεται η κατανόηση 
του ιστορικού υλικού. Οι δραστηριότητες 
επικεντρώνονται στον καθορισμό του 
βαθμού ανθεκτικότητας μέσω 
παρατηρήσεων, παρακολούθησης και 
διαμόρφωσης μοντέλων και επιδιώκουν 
να βελτιώνεται η κατανόηση του τρόπου 
με τον οποίο οι κοινότητες 
αντιλαμβάνονται την αλλαγή του 
κλίματος και αντιδρούν σε αυτήν καθώς 
και στους σεισμικούς και ηφαιστειακούς 
κινδύνους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συνδεθούν οι προκλήσεις για την κοινωνία, ιδίως η κλιματική αλλαγή, και η 
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών με τον αντίκτυπο που έχουν επί της πολιτισμικής κληρονομιάς, 
ενώ θα λαμβάνονται αντίστοιχα υπόψη οι κίνδυνοι τους οποίους συνεπάγονται και οι 
δυνατότητες που προσφέρουν.

Τροπολογία 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Πολιτισμική κληρονομιά: Η 
αντίδραση της Κοινότητας στην αλλαγή 
του κλίματος:
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Η κληρονομιά της Ευρώπης είναι 
σημαντικό διακριτό θέμα, καθώς 
αποτελεί σημαντικό εξελισσόμενο 
συστατικό ατομικής και συλλογικής 
ταυτότητας· χρειάζεται έρευνα σχετικά με 
στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία για 
να καταστεί δυνατή μία διαρκής 
δυναμική πολιτισμική κληρονομιά για την 
Ευρώπη. Για παράδειγμα, η διαρκής 
αλλαγή του περιβάλλοντος και η 
αυξανόμενη συχνότητα ακραίων 
φαινομένων, όπως πλημμυρών, 
ηφαιστειακών και σεισμικών φυσικών 
κινδύνων, εγείρουν ζητήματα γύρω από 
το πώς κατανοούν οι κοινότητες αυτές τις 
προκλήσεις και αντιδρούν σε αυτές.

Or. en

Τροπολογία 1658
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Πολιτισμική κληρονομιά
Στόχος είναι η έρευνα με αντικείμενο τις 
στρατηγικές, μεθόδους και τα μέσα που 
είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η 
ύπαρξη δυναμικής και βιώσιμης 
πολιτισμικής κληρονομιάς στην Ευρώπη 
ως αντίδραση στην αλλαγή του κλίματος. 
Για την έρευνα σχετικά με την 
πολιτισμική κληρονομιά είναι 
απαραίτητη μία πολυτομεακή προσέγγιση  
για να γίνεται κατανοητότερο το ιστορικό 
υλικό.

Or. de
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Τροπολογία 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Η επίτευξη της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης των 
ευρωπαϊκών θαλασσών και ωκεανών
Ενίσχυση της γνώσης για τον αντίκτυπο 
των θαλάσσιων ρύπων, προκειμένου να 
επιτευχθεί και να διατηρηθεί η καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των 
ευρωπαϊκών θαλασσών και ωκεανών, 
όπως απαιτείται στην οδηγία για τη 
θαλάσσια στρατηγική. 

Or. en

Τροπολογία 1660
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

6. Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΝΑ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ –
ΠΟΛΥΔΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Or. en

Τροπολογία 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

6. Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΝΑ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ –
ΠΟΛΥΔΕΚΤΙΚΕΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Or. en

Τροπολογία 1662
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

6. ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Or. en

Τροπολογία 1663
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση καινοτόμων και ασφαλών 
ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, σε ένα πλαίσιο 
πρωτοφανών μετασχηματισμών και 
αυξανόμενων παγκόσμιων 
αλληλεξαρτήσεων.

Συγκεκριμένοι στόχοι είναι  μεγαλύτερη 
κατανόηση της Ευρώπης και η προαγωγή 
της οικονομικής της μεγέθυνσης μέσω 
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
ως θεμελιωδών αξιών για την 
οικοδόμηση μιας πιο πολυδεκτικής και 
καινοτόμου κοινωνίας. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην κατανόηση της κοινωνίας αλλά και στην αλλαγή της 
κατά τρόπο θετικό, με την προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης. Από αυτή την άποψη ο 
συνδυασμός πολιτισμού και δημιουργικότητας μπορεί να παίξει θεμελιώδη ρόλο. Είναι επίσης 
σαφές ότι βιομηχανία της δημιουργικότητας και του πολιτισμού μπορεί να υπάρξει επί τη βάσει 
της μελλοντικής ευρωπαϊκής οικονομικής μεγέθυνσης·  η προάσπιση και η προστασία του 
πολιτισμού μας σημαίνουν επίσης τη δέουσα αξιοποίησή της, για να αυξηθεί η δημιουργικότητα 
και η καινοτομία. 

Τροπολογία 1664
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση καινοτόμων και ασφαλών
ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, σε ένα πλαίσιο 
πρωτοφανών μετασχηματισμών και 
αυξανόμενων παγκόσμιων 
αλληλεξαρτήσεων.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση στοχαστικών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, σε ένα 
πλαίσιο πρωτοφανών μετασχηματισμών 
και αυξανόμενων παγκόσμιων 
αλληλεξαρτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1665
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση καινοτόμων και ασφαλών 
ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, σε ένα πλαίσιο 
πρωτοφανών μετασχηματισμών και 
αυξανόμενων παγκόσμιων 
αλληλεξαρτήσεων.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση συνεκτικών, καινοτόμων και 
ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, σε ένα πλαίσιο 
πρωτοφανών μετασχηματισμών και 
αυξανόμενων παγκόσμιων 
αλληλεξαρτήσεων.
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Or. en

Τροπολογία 1666
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μείζονες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 
σημαντικά το μέλλον της - όπως οι 
αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 
αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 
και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 
κουλτούρας καινοτομίας και 
δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 
επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση 
ασφάλειας και ελευθερίας, η εμπιστοσύνη 
στους δημοκρατικούς θεσμούς και μεταξύ 
πολιτών εντός και εκτός συνόρων. Οι εν 
λόγω προκλήσεις είναι τεράστιες και 
απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μείζονες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 
σημαντικά το μέλλον της - όπως οι 
αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 
αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση και οι 
δημογραφικές αλλαγές, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 
και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 
κουλτούρας επιστήμης, καινοτομίας και 
δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 
επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση 
ασφάλειας και ελευθερίας, η εμπιστοσύνη 
στους δημοκρατικούς θεσμούς και μεταξύ 
πολιτών εντός και εκτός συνόρων, η 
προώθηση της πολιτικής ενσωμάτωσης 
και της ενσωμάτωσης των πολιτών, η 
ενίσχυση της κατανόησης της 
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και η 
στήριξη της επικοινωνίας και καλής 
συνεννόησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών 
πέρα από εθνικούς, φυλετικούς, 
γλωσσικούς, θρησκευτικούς, 
τεχνολογικούς και κοινωνικούς φραγμούς. 
Οι εν λόγω προκλήσεις είναι τεράστιες και 
απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Or. en

Τροπολογία 1667
Patrizia Toia
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μείζονες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 
σημαντικά το μέλλον της - όπως οι 
αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 
αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 
και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 
κουλτούρας καινοτομίας και 
δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 
επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση 
ασφάλειας και ελευθερίας, η εμπιστοσύνη 
στους δημοκρατικούς θεσμούς και μεταξύ 
πολιτών εντός και εκτός συνόρων. Οι εν 
λόγω προκλήσεις είναι τεράστιες και 
απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μείζονες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 
σημαντικά το μέλλον της - όπως οι 
αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 
αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 
και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 
κουλτούρας καινοτομίας και 
δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 
επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση 
ασφάλειας και ελευθερίας, η εμπιστοσύνη 
στους δημοκρατικούς θεσμούς και μεταξύ 
πολιτών εντός και εκτός συνόρων. Οι εν 
λόγω προκλήσεις είναι τεράστιες και 
απαιτούν ένα ολοένα και πιο σύνθετο 
μείγμα διαφορετικών, αλλά και κοινών 
ευρωπαϊκών προσεγγίσεων, βασισμένο 
στην ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, 
που μόνο οι κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες και οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας μπορούν να 
παράσχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνιακές προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αξιοποίηση του πολιτισμού και 
των ανθρωπιστικών επιστημών.

Τροπολογία 1668
Anna Záborská, Jan Březina
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτον, εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές ανισότητες στην Ένωση, τόσο 
μεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό 
τους. Το 2010, ο Δείκτης Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης, ένας συγκεντρωτικός δείκτης 
μέτρησης της προόδου στην υγεία, την 
εκπαίδευση και το εισόδημα, βαθμολογεί 
τα κράτη μέλη της Ένωσης από 0,743 έως 
0,895, αντικατοπτρίζοντας έτσι σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Επίσης, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων: για 
παράδειγμα, η διαφορά αμοιβών μεταξύ 
των δύο φύλων στην Ένωση παραμένει 
στο 17,8% υπέρ των ανδρών37. Ένας στους 
έξι πολίτες της Ένωσης σήμερα (περίπου 
80 εκατομμύρια άνθρωποι) αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο της φτώχειας. Τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες η φτώχεια των νέων 
ενηλίκων και των οικογενειών με παιδιά 
έχει αυξηθεί. Το ποσοστό ανεργίας στους 
νέους είναι πάνω από 20%. 150 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι (περίπου το 25%) 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
Διαδίκτυο και μάλλον δεν θα αποκτήσουν 
ποτέ επαρκή ψηφιακό γραμματισμό. Η 
πολιτική απάθεια και η πόλωση στις 
εκλογές έχει επίσης αυξηθεί, 
αντικατοπτρίζοντας την παραπαίουσα 
εμπιστοσύνη των πολιτών στα σημερινά 
πολιτικά συστήματα. Τα εν λόγω 
αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
ορισμένες κοινωνικές ομάδες και 
κοινότητες μένουν σταθερά εκτός της 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
ή/και της δημοκρατικής πολιτικής.

Πρώτον, εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές ανισότητες στην Ένωση, τόσο 
μεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό 
τους. Το 2010, ο Δείκτης Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης, ένας συγκεντρωτικός δείκτης 
μέτρησης της προόδου στην υγεία, την 
εκπαίδευση και το εισόδημα, βαθμολογεί 
τα κράτη μέλη της Ένωσης από 0,743 έως 
0,895, αντικατοπτρίζοντας έτσι σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Η ανισότητα 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
εξακολουθούν να υπάρχουν. Η διαφορά 
αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων στην 
Ένωση παραμένει στο 17,8% υπέρ των 
ανδρών37. Ένας στους έξι πολίτες της 
Ένωσης σήμερα (περίπου 80 εκατομμύρια 
άνθρωποι) αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 
φτώχειας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η 
φτώχεια των νέων ενηλίκων και των 
οικογενειών με παιδιά έχει αυξηθεί. Το 
ποσοστό ανεργίας στους νέους είναι πάνω 
από 20%. 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
(περίπου το 25%) δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο και 
μάλλον δεν θα αποκτήσουν ποτέ επαρκή 
ψηφιακό γραμματισμό. Η πολιτική 
απάθεια και η πόλωση στις εκλογές έχει 
επίσης αυξηθεί, αντικατοπτρίζοντας την 
παραπαίουσα εμπιστοσύνη των πολιτών 
στα σημερινά πολιτικά συστήματα. Τα εν 
λόγω αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν 
ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες και 
κοινότητες μένουν σταθερά εκτός της 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
ή/και της δημοκρατικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 1669
Christian Ehler
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
τρομοκρατία, επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής 
ζωής, είτε για άλλες μορφές κοινωνικών 
και οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα 
θύματα εγκλημάτων κάθε χρόνο στην 
Ευρώπη είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια39. Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 
παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 
ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 
και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 
τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 
Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο το οποίο 
αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως και σε παραβιάσεις της 
ιδιωτικής ζωής που πλήττουν άτομα ή 
ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Η 
αύξηση της ανασφάλειας στην 
καθημερινή ζωή και λόγω απρόβλεπτων 
καταστάσεων είναι πιθανόν να 
υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών 

διαγράφεται
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όχι μόνο στα θεσμικά όργανα αλλά και 
μεταξύ τους.

Or. en

Τροπολογία 1670
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
τρομοκρατία, επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής 
ζωής, είτε για άλλες μορφές κοινωνικών 
και οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα 
θύματα εγκλημάτων κάθε χρόνο στην 
Ευρώπη είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια39. Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 
παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 
ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 
και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 

διαγράφεται
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τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 
Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο το οποίο 
αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως και σε παραβιάσεις της 
ιδιωτικής ζωής που πλήττουν άτομα ή 
ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Η 
αύξηση της ανασφάλειας στην 
καθημερινή ζωή και λόγω απρόβλεπτων 
καταστάσεων είναι πιθανόν να 
υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
όχι μόνο στα θεσμικά όργανα αλλά και 
μεταξύ τους.

Or. en

Τροπολογία 1671
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
τρομοκρατία, επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής ζωής, 
είτε για άλλες μορφές κοινωνικών και 
οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα θύματα 
εγκλημάτων κάθε χρόνο στην Ευρώπη 
είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια39. Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
τρομοκρατία, επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής ζωής, 
είτε για άλλες μορφές κοινωνικών και 
οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα θύματα 
εγκλημάτων κάθε χρόνο στην Ευρώπη 
είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια39. Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010.
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παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 
ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 
και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 
τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 
Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο το οποίο 
αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως και σε παραβιάσεις της 
ιδιωτικής ζωής που πλήττουν άτομα ή 
ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Η 
αύξηση της ανασφάλειας στην καθημερινή 
ζωή και λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων 
είναι πιθανόν να υποσκάψει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών όχι μόνο στα 
θεσμικά όργανα αλλά και μεταξύ τους.

Or. en

Τροπολογία 1672
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
τρομοκρατία, επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής ζωής, 
είτε για άλλες μορφές κοινωνικών και 
οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα θύματα 
εγκλημάτων κάθε χρόνο στην Ευρώπη 
είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια39. Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
τρομοκρατία, επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής ζωής, 
είτε για άλλες μορφές κοινωνικών και 
οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα θύματα 
εγκλημάτων κάθε χρόνο στην Ευρώπη 
είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια39. Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
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στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 
παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 
ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 
και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα 
της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του Διαδικτύου 
έχει επίσης ως αποτέλεσμα το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο το οποίο αποτιμάται σε 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και σε 
παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής που 
πλήττουν άτομα ή ενώσεις σε ολόκληρη 
την ήπειρο. Η αύξηση της ανασφάλειας 
στην καθημερινή ζωή και λόγω 
απρόβλεπτων καταστάσεων είναι πιθανόν 
να υποσκάψει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών όχι μόνο στα θεσμικά όργανα 
αλλά και μεταξύ τους.

στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 
παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που
ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 
και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα 
της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του Διαδικτύου 
έχει επίσης ως αποτέλεσμα το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο το οποίο αποτιμάται σε 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και σε 
παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής που 
πλήττουν άτομα ή ενώσεις σε ολόκληρη 
την ήπειρο. Η αύξηση της ανασφάλειας 
στην καθημερινή ζωή και λόγω 
απρόβλεπτων καταστάσεων είναι πιθανόν 
να υποσκάψει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών όχι μόνο στα θεσμικά όργανα 
αλλά και μεταξύ τους. Βασικό στοιχείο για 
να προαχθούν η οικονομική μεγέθυνση 
και ανάπτυξη είναι μια κατάλληλη 
προσέγγιση που να ενθαρρύνει την 
ελεύθερη ροή πληροφοριών, η οποία θα 
αντισταθμίζεται με τον δέοντα βαθμό 
ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
δεδομένων. 

Or. en

Τροπολογία 1673
Francisco Sosa Wagner
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
τρομοκρατία, επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής ζωής, 
είτε για άλλες μορφές κοινωνικών και 
οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα θύματα 
εγκλημάτων κάθε χρόνο στην Ευρώπη 
είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια39. Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 
παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 
ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 
και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα 
της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του Διαδικτύου 
έχει επίσης ως αποτέλεσμα το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο το οποίο αποτιμάται σε 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και σε 
παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής που 
πλήττουν άτομα ή ενώσεις σε ολόκληρη 
την ήπειρο. Η αύξηση της ανασφάλειας 
στην καθημερινή ζωή και λόγω 
απρόβλεπτων καταστάσεων είναι πιθανόν 
να υποσκάψει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών όχι μόνο στα θεσμικά όργανα 

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας που 
αφορά το φύλο, τρομοκρατία, επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής 
ζωής, είτε για άλλες μορφές κοινωνικών 
και οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα θύματα 
εγκλημάτων κάθε χρόνο στην Ευρώπη 
είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια39. Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 
παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 
ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 
και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα 
της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του Διαδικτύου 
έχει επίσης ως αποτέλεσμα το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο το οποίο αποτιμάται σε 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και σε 
παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής που 
πλήττουν άτομα ή ενώσεις σε ολόκληρη 
την ήπειρο. Η αύξηση της ανασφάλειας 
στην καθημερινή ζωή και λόγω 
απρόβλεπτων καταστάσεων είναι πιθανόν 
να υποσκάψει την εμπιστοσύνη των 
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αλλά και μεταξύ τους. πολιτών όχι μόνο στα θεσμικά όργανα 
αλλά και μεταξύ τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στον κανονισμό μία ρητή αναφορά στην αναγκαία πάλη 
κατά της βίας εις βάρος των γυναικών.

Τροπολογία 1674
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 
λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 
απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 
ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 
έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 
μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 
καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 
πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 
επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 
υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 
που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 
προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 
επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 
αλληλεγγύης, συντονισμού και 
δημιουργικότητας που καθιστούν την 
Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 
ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 
σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 
κόσμου. Απαιτείται μια περισσότερο 
στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 
με τρίτες χώρες. Τέλος, επειδή οι 
πολιτικές ασφαλείας πρέπει να 
αλληλεπιδρούν με διαφορετικές 
κοινωνικές πολιτικές, η ενίσχυση της 
κοινωνιακής διάστασης της έρευνας με 
αντικείμενο την ασφάλεια θα αποτελέσει 
σημαντική πτυχή της εν λόγω πρόκλησης.

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 
λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 
απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 
ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 
έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 
μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 
καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 
πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 
επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 
υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 
που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 
προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 
επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 
αλληλεγγύης, συντονισμού και 
δημιουργικότητας που καθιστούν την 
Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 
ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 
σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 
κόσμου. Απαιτείται μια περισσότερο 
στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 
με τρίτες χώρες.
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Or. en

Τροπολογία 1675
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 
λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 
απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 
ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 
έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 
μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 
καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 
πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 
επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 
υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 
που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 
προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 
επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 
αλληλεγγύης, συντονισμού και 
δημιουργικότητας που καθιστούν την 
Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 
ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 
σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 
κόσμου. Απαιτείται μια περισσότερο 
στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 
με τρίτες χώρες. Τέλος, επειδή οι πολιτικές 
ασφαλείας πρέπει να αλληλεπιδρούν με 
διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές, η 
ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 
έρευνας με αντικείμενο την ασφάλεια θα 
αποτελέσει σημαντική πτυχή της εν λόγω 
πρόκλησης.

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 
λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 
απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 
ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 
έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 
μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 
καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και
πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 
επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 
υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 
που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 
προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 
επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 
αλληλεγγύης, συντονισμού και 
δημιουργικότητας που καθιστούν την 
Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 
ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 
σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 
κόσμου. Απαιτείται μια περισσότερο 
στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 
με τρίτες χώρες. Πρέπει επίσης να 
αξιοποιείται η τεράστια ευρωπαϊκή 
πολιτισμική κληρονομιά ως θεμελιώδες 
στοιχείο που μοιράζονται οι Ευρωπαίοι 
πολίτες και εργαλείο συνοχής στο 
εσωτερικό της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Τέλος, επειδή οι πολιτικές ασφαλείας 
πρέπει να αλληλεπιδρούν με διαφορετικές 
κοινωνικές πολιτικές, η ενίσχυση της 
κοινωνιακής διάστασης της έρευνας με 
αντικείμενο την ασφάλεια θα αποτελέσει 
σημαντική πτυχή της εν λόγω πρόκλησης.

Or. it
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Τροπολογία 1676
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενώ η τεχνολογία μπορεί να έχει ένα ρόλο 
να παίξει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας, είναι σημαντικό μία σχετικά 
ασφαλής Ευρώπη να προβεί σε μέτρα για 
τη ριζική αντιμετώπιση της ανασφάλειας 
(στο εσωτερικό και στο εξωτερικό) και να 
εξισορροπήσει την υπέρμετρη εστίαση 
στην αύξηση της ασφάλειας κατά την 
τελευταία δεκαετία με μέτρα που 
αποκαθιστούν τις ελευθερίες του πολίτη, 
διαφυλάσσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και ενισχύουν τη λογοδοσία.   Όλες αυτές 
οι πρωτοβουλίες θα αντιμετωπιστούν ως 
μέρος ενός ευρύτερου θεματολογίου 
έρευνας με τίτλο «ανθρώπινη ασφάλεια». 

Or. en

Τροπολογία 1677
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει, 
ειδικότερα, τη σχέση μεταξύ έρευνας στις 
φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία και 
της έρευνας σε άλλες επιστήμες, ιδίως τις 
πολιτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες, οι οποίες ασχολούνται με τη 
φύση των συγκρούσεων και της 
συνεργασίας, τον μετασχηματισμό των 
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συγκρούσεων και τη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας, τον ρόλο του 
κράτους, τη διεθνή οργάνωση, τους μη 
κρατικούς παράγοντες και τους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών 
αλλά και με την αποτροπή συγκρούσεων, 
την οικοδόμηση ειρήνες και τη 
μεταρρύθμιση των τομέων ασφαλείας του 
πολίτη. 

Or. en

Τροπολογία 1678
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να δημιουργήσει καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, η 
Ευρώπη χρειάζεται να αντιδράσει με τρόπο 
που να συνεπάγεται ανάπτυξη νέων 
γνώσεων, τεχνολογιών και δυνατοτήτων, 
καθώς και καθορισμό των πολιτικών 
επιλογών. Τέτοιες προσπάθειες θα 
βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις της, όχι μόνο εσωτερικά 
αλλά και ως παγκόσμιος παίκτης στη 
διεθνή σκηνή. Αυτό, με τη σειρά του, θα 
βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την πείρα που 
αποκτήθηκε αλλού, και θα τους επιτρέψει 
να καθορίσουν καλύτερα τις δικές τους 
ειδικές δράσεις που αντιστοιχούν στα δικά 
τους σχετικά πλαίσια.

Για να δημιουργήσει καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, η 
Ευρώπη χρειάζεται να αντιδράσει με τρόπο 
που να συνεπάγεται ανάπτυξη νέων 
γνώσεων, τεχνολογιών και δυνατοτήτων, 
καθώς και καθορισμό των πολιτικών 
επιλογών· θα ήταν σκόπιμο να συνταχθεί 
ένας ακριβής κατάλογος σχετικών 
θεμάτων, γενικού ενδιαφέροντος και 
επιρροής που θα μπορούν να 
εξασφαλίζουν λύσεις στα κοινωνικά, 
νομικά και πολιτικά προβλήματα της 
Ένωσης με καθορισμό των τομέων από 
τους οποίους πρέπει να ξεκινά κάθε 
έρευνα. Τέτοιες προσπάθειες θα 
βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις της, όχι μόνο εσωτερικά 
αλλά και ως παγκόσμιος παίκτης στη 
διεθνή σκηνή. Αυτό, με τη σειρά του, θα 
βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την πείρα που 
αποκτήθηκε αλλού, και θα τους επιτρέψει 
να καθορίσουν καλύτερα τις δικές τους 
ειδικές δράσεις που αντιστοιχούν στα δικά 
τους σχετικά πλαίσια.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ξεφύγουμε από την τακτική της τυχαίας αντιμετώπισης και να θεσπίσουμε 
κατευθύνσεις υπό μορφή θεματικού καταλόγου· τούτο θα συμβάλει στον προσδιορισμό του 
τομέα στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίζεται καθένα από τα προβλήματα.

Τροπολογία 1679
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να δημιουργήσει καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, η 
Ευρώπη χρειάζεται να αντιδράσει με τρόπο 
που να συνεπάγεται ανάπτυξη νέων 
γνώσεων, τεχνολογιών και δυνατοτήτων, 
καθώς και καθορισμό των πολιτικών 
επιλογών. Τέτοιες προσπάθειες θα 
βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις της, όχι μόνο εσωτερικά 
αλλά και ως παγκόσμιος παίκτης στη 
διεθνή σκηνή. Αυτό, με τη σειρά του, θα 
βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την πείρα που 
αποκτήθηκε αλλού, και θα τους επιτρέψει 
να καθορίσουν καλύτερα τις δικές τους 
ειδικές δράσεις που αντιστοιχούν στα δικά 
τους σχετικά πλαίσια.

Για να δημιουργήσει καινοτόμες και 
στοχαστικές κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, η Ευρώπη χρειάζεται να 
αντιδράσει με τρόπο που να συνεπάγεται 
ανάπτυξη νέων γνώσεων, τεχνολογιών και 
δυνατοτήτων, καθώς και καθορισμό των 
πολιτικών επιλογών. Τέτοιες προσπάθειες 
θα βοηθήσουν την Ευρώπη να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της, όχι μόνο 
εσωτερικά αλλά και ως παγκόσμιος 
παίκτης στη διεθνή σκηνή. Αυτό, με τη 
σειρά του, θα βοηθήσει επίσης τα κράτη 
μέλη να επωφεληθούν από την πείρα που 
αποκτήθηκε αλλού, και θα τους επιτρέψει 
να καθορίσουν καλύτερα τις δικές τους 
ειδικές δράσεις που αντιστοιχούν στα δικά 
τους σχετικά πλαίσια.

Or. en

Τροπολογία 1680
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη βελτίωση της κυκλοφορίας της 
γνώσης εντός της επιστημονικής 
κοινότητας και του ευρύτερου κοινού θα 
αναπτυχθεί περαιτέρω η προσβασιμότητα 
και η χρήση των αποτελεσμάτων της 
δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας, 
π.χ. μέσω ταινιών που εκλαϊκεύουν την 
επιστήμη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ στηρίζει την έρευνα και η έρευνα πρέπει να είναι ορατή – όχι απλώς ορατή στους άλλους 
ερευνητές αλλά ορατή και στην κοινωνία. Είναι κολοσσιαία η ανάγκη να καταστεί η ευρωπαϊκή 
έρευνα ορατή στην κοινωνία και στο ευρύτερο κοινό κατά τρόπο ζωντανό, ενδιαφέροντα και 
κατανοητό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη βοήθεια ταινιών που εκλαϊκεύουν την επιστήμη. Οι 
επιστημονικές ταινίες μπορεί να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη και στην κοινωνία, 
η δε γέφυρα θα αποτελέσει τη βάση για την επιστήμη σε διάλογο.

Τροπολογία 1681
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η προαγωγή νέων τρόπων 
συνεργασίας μεταξύ χωρών εντός της 
Ένωσης και παγκοσμίως, καθώς και 
μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας, θα αποτελέσει κύριο 
καθήκον στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρόκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών και 
της βιομηχανίας, η στήριξη κοινωνικών 
και τεχνολογικών διαδικασιών 
καινοτομίας, η ενθάρρυνση της έξυπνης 
και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης, 
καθώς και η προώθηση της χάραξης 
πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης επιδιώκεται 
συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η 

Συνεπώς, η προαγωγή νέων τρόπων 
συνεργασίας μεταξύ χωρών εντός της 
Ένωσης και παγκοσμίως, καθώς και 
μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας, θα αποτελέσει κύριο 
καθήκον στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρόκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών και 
της βιομηχανίας, η στήριξη κοινωνικών 
και τεχνολογικών διαδικασιών 
καινοτομίας, η ενθάρρυνση της έξυπνης 
και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης, 
καθώς και η προώθηση της χάραξης 
πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης επιδιώκεται 
συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η 
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σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων 
για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 
τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 
και τους πολίτες. Εν προκειμένω, η έρευνα 
και η καινοτομία θα αποτελέσουν 
προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 
υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της 
ασφάλειας, της ψηφιακής ανάπτυξης και 
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων 
για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 
τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 
και τους πολίτες. Εν προκειμένω, η έρευνα 
και η καινοτομία θα αποτελέσουν 
προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 
υπηρεσιών, τη συμβολή της Ευρώπης 
στον τομέα της ειρηνικής διευθέτησης 
διαφορών, ιδίως στους τομείς της 
ασφάλειας, της ψηφιακής ανάπτυξης και 
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Τροπολογία 1682
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η προαγωγή νέων τρόπων 
συνεργασίας μεταξύ χωρών εντός της 
Ένωσης και παγκοσμίως, καθώς και 
μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας, θα αποτελέσει κύριο 
καθήκον στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρόκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών και 
της βιομηχανίας, η στήριξη κοινωνικών 
και τεχνολογικών διαδικασιών 
καινοτομίας, η ενθάρρυνση της έξυπνης 
και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης, 
καθώς και η προώθηση της χάραξης 
πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης επιδιώκεται 
συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η 
σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων 
για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 
τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 
και τους πολίτες. Εν προκειμένω, η έρευνα 
και η καινοτομία θα αποτελέσουν 
προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 
υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της 
ασφάλειας, της ψηφιακής ανάπτυξης και 

Συνεπώς, η προαγωγή νέων τρόπων 
συνεργασίας μεταξύ χωρών εντός της 
Ένωσης και παγκοσμίως, καθώς και 
μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας, θα αποτελέσει κύριο 
καθήκον στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρόκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών και 
της βιομηχανίας, η στήριξη κοινωνικών 
και τεχνολογικών διαδικασιών 
καινοτομίας, η ενθάρρυνση της έξυπνης 
και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης, 
καθώς και η προώθηση της χάραξης 
πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης επιδιώκεται 
συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η
σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων 
για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 
τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 
και τους πολίτες. Εν προκειμένω, η έρευνα 
και η καινοτομία θα αποτελέσουν 
προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 
υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της 
ασφάλειας, της ψηφιακής ανάπτυξης και 
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της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η 
επιτυχία της εφαρμογής των αναγκαίων 
αλλαγών εξαρτάται πραγματικά από τη 
δημόσια συνεργασία με την επιστήμη και 
την καινοτομία καθώς και από τα οφέλη 
της. Για να επιτευχθεί τούτο είναι 
απαραίτητη η εστίαση σε κοινωνικές 
παραμέτρους των κοινωνιακών 
προκλήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι 
μόνο παράγοντες της βιομηχανίας αλλά 
και ερευνητές και πανεπιστήμια καθώς 
και την κοινωνία των πολιτών και τις
οργανώσεις και τα ιδρύματά της.

Or. en

Τροπολογία 1683
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 
την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 
Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφαλείας, και τη 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση καταστροφών. Θα 
επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις άμεσες 
δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 
την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 
Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Θα επιδιωχθεί ο συντονισμός με 
τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 1684
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 
την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 
Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφαλείας, και τη 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση καταστροφών. Θα 
επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις άμεσες 
δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 
την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 
Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αποστολές πολιτικού 
προσωπικού στο πλαίσιο της Κοινής 
Πολιτικής για την Ασφάλεια και την 
Άμυνα (ΚΠΑΑ) με έμφαση στο κράτος 
δικαίου, τη δικαιοσύνη και τη 
μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας, την 
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφαλείας, και τη στρατηγική 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα επιδιωχθεί ο 
συντονισμός με τις άμεσες δράσεις του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 1685
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών είναι 
ακρογωνιαίος λίθος κάθε 
αποτελεσματικής έρευνας και πολιτικής 
στον τομέα της ασφάλειας. Η έρευνα και 
τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας 
μπορεί να συμβάλει στη μείωση κινδύνου 
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αλλά η τεχνολογία πρέπει να αποφεύγει να 
αυξάνει το αίσθημα του φόβου ότι 
αποτελεί όργανο κατακερματισμού και 
αποκλεισμού και πρέπει να σέβεται ήδη 
από τον σχεδιασμό της τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τους νόμους. 

Or. en

Τροπολογία 1686
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί τούτο, οποιαδήποτε 
έρευνα συνδέεται με την ασφάλεια θα 
περιλαμβάνει τη διαβούλευση με τον 
Ευρωπαίο επόπτη προστασίας 
δεδομένων, τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, την ευρωπαϊκή 
ομάδα για τη δεοντολογία στην επιστήμη 
και τις νέες τεχνολογίες, τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και τον 
ακαδημαϊκό κόσμο. Ειδικότερα, όλα τα 
έργα πρέπει να συμμορφώνονται με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, αν πρόκειται να 
εφαρμοστούν τώρα τα σχεδιασμένα 
αποτελέσματά τους.

Or. en

Τροπολογία 1687
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 
καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης και της θετικής 
διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 
Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 
μέσω της επιστήμης αιχμής και της 
διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 
προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Η 
έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και
των ανθρωπιστικών επιστημών συνιστά 
βασικό εργαλείο για να προχωρήσουμε 
στις ιδιαίτερες προτεραιότητες και 
στόχους που θέτει το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020»  και αναμφισβήτητα 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στο πλαίσιο 
των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Η 
έρευνα θα στηρίξει τους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής στον σχεδιασμό 
πολιτικών που καταπολεμούν τη φτώχεια 
και προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 
μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 
ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
όπως η ανισότητα των φύλων, οι 
διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, ή το ψηφιακό χάσμα ή 
το χάσμα καινοτομίας, καθώς και σε σχέση 
με άλλες περιοχές του πλανήτη. 
Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην υλοποίηση 
και προσαρμογή της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και στην ευρεία 
εξωτερική δράση της Ένωσης. Θα 
ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Or. es

Αιτιολόγηση

Με αυτή την τροπολογία ενισχύεται ο ρόλος και η σημασία των κοινωνικών και των 
ανθρωπιστικών επιστημών στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», ενώ τονίζεται ο στόχος 
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«κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».  Από την άλλη, αφορά και πάλι την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, η οποία πρέπει να κατευθύνει κάθε έρευνα.

Τροπολογία 1688
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι κοινωνικές επιστήμες, ο πολιτισμός 
και η δημιουργικότητα, οι ανθρωπιστικές 
επιστήμες και η έρευνα γύρω από την 
πολιτισμική κληρονομιά μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο επ’ αυτού. Η 
έρευνα θα στηρίξει τους υπευθύνους 
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χάραξης πολιτικής στον σχεδιασμό 
πολιτικών που καταπολεμούν τη φτώχεια 
και προλαμβάνουν την ανάπτυξη 
διαφόρων μορφών διαιρέσεων, 
διακρίσεων και ανισοτήτων στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως η ανισότητα 
των φύλων ή το ψηφιακό χάσμα ή το 
χάσμα καινοτομίας, καθώς και σε σχέση 
με άλλες περιοχές του πλανήτη, ενώ 
ταυτόχρονα προωθούν τη 
δημιουργικότητα, την καταπολέμηση των 
αποκλεισμών, την καινοτομία, την 
πρόσβαση στην πολιτισμική κληρονομιά 
και τη διαφύλαξή της. Ειδικότερα, θα 
συμβάλει στην υλοποίηση και 
προσαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Τροπολογία 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 
καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης και της θετικής 
διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 
Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 
μέσω της επιστήμης αιχμής και της 
διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 
προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Η 
έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών μπορεί να διαδραματίσει εν 
προκειμένω σημαντικό ρόλο. Η έρευνα θα 
στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής στον σχεδιασμό πολιτικών που 
καταπολεμούν τη φτώχεια και 
προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 
μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 
ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
όπως η ανισότητα των φύλων ή το 

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

καθώς και σε σχέση με άλλες περιοχές του 
πλανήτη. Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην 
υλοποίηση και προσαρμογή της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην 
ευρεία εξωτερική δράση της Ένωσης. Θα 
ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 1690
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 
καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης και της θετικής 
διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 
Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 
μέσω της επιστήμης αιχμής και της 
διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 
προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Η 
έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών μπορεί να διαδραματίσει εν 
προκειμένω σημαντικό ρόλο. Η έρευνα θα 
στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής στον σχεδιασμό πολιτικών που 
καταπολεμούν τη φτώχεια και 
προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 
μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων, 
αποκλεισμών και ανισοτήτων στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως η ανισότητα 
των φύλων, ο πολιτικός και κοινωνικός 
αποκλεισμός, οι διακρίσεις λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
γλώσσας, θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας 
ή ηλικίας, ή το ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα 
πληροφόρησης, εκπαίδευσης ή 
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ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

καινοτομίας, καθώς και σε σχέση με άλλες 
περιοχές του πλανήτη. Ειδικότερα, θα 
συμβάλλει στην υλοποίηση και 
προσαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και στην ευρεία εξωτερική δράση 
της Ένωσης. Θα ληφθούν ειδικά μέτρα για 
την προαγωγή της αριστείας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, διευρύνοντας 
έτσι τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 1691
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερες 
προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν στην 
έρευνα σχετικά με τις συνέπειες της 
παιδικής φτώχειας και του αποκλεισμού 
των νέων από την αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020». Οι δραστηριότητες
του ΕΙΚΤ και των Κοινοτήτων Γνώσης 
και Καινοτομίας πρέπει να συμβάλουν 
στη διάδοση της αριστείας και να 
διευρύνουν επίσης τη συμμετοχή.

Or. en

Τροπολογία 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1694
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 1695
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1696
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την πρόκληση «πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες», θέλουμε να 
τονίσουμε την ανάγκη της έρευνας σχετικά με τη δυναμική πίσω από την καταπολέμηση των 
αποκλεισμών, τον αποκλεισμό και την αλληλεγγύη ως καλό παράδειγμα της σημασίας των 
ανθρωπιστικών επιστημών. Μία σημαντική προοπτική σε αυτό το πλαίσιο είναι να 
συμπεριληφθούν λύσεις από τον χώρο της ΤΠΕ, για να ενισχυθεί η δημοκρατική συμμετοχή. Για 
να γίνει αυτό, σημαντικός τομέας έρευνας είναι το πώς να ενσωματωθούν οι τεχνολογίες ΤΠΕ 
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σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης. Η μάθηση με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας πρέπει επομένως να συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόκληση.

Τροπολογία 1697
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διευκολυνθεί η γεφύρωση του 
χάσματος έρευνας και καινοτομίας εντός 
των κρατών μελών και στην Ευρώπη, 
αναπτύσσονται συμπληρωματικότητα και 
στενές συνέργειες με τα διαρθρωτικά 
ταμεία, τόσο στα αρχικά στάδια 
(δημιουργία δυναμικού στα κράτη μέλη 
για την καλύτερη προετοιμασία της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020») όσο και στα τελικά 
στάδια (αξιοποίηση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»). 
Όπου είναι εφικτό, προωθείται η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων . Ενθαρρύνεται η σωρευτική ή η 
συνδυασμένη χρηματοδότηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα στοχεύουν 
στην πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού 
της δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης 
βελτιστοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο 
την οικονομική και κοινωνική επίδραση 
της έρευνας και της καινοτομίας. Τα 
μέτρα αυτά έχουν μεν διακριτό ρόλο αλλά 
και συμπληρωματικό όσον αφορά τις 
πολιτικές και τις δράσεις του Ταμείου 
Συνοχής. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:
α) Σύνδεση στο πλαίσιο του 
ανταγωνισμού αναδυόμενων ιδρυμάτων, 
κέντρων αριστείας και καινοτόμων 
περιφερειών σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές, περιφέρειες ή κράτη μέλη με 
αντίστοιχα επιφανή διεθνή κέντρα σε 
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άλλα μέρη της Ευρώπης. Αυτό 
περιλαμβάνει τη συνεργασία άριστων 
ερευνητικών ιδρυμάτων ή τμημάτων με 
τα αντίστοιχά τους σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, προγράμματα 
αδελφοποίησης και ανταλλαγής 
προσωπικού, συμβουλές και βοήθεια από 
ειδήμονες, όπως και την ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών για την ίδρυση 
κέντρων αριστείας. Όλα αυτά μπορούν να 
υποστηριχθούν σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές με τη βοήθεια του Ταμείου 
Συνοχής. Λαμβάνεται υπόψη η 
δημιουργία συνδέσμων με καινοτόμα 
συμπλέγματα φορέων και η αναγνώριση 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές, πράγμα που συμπεριλαμβάνει 
αξιολογήσεις από ομότιμους και απονομή 
σημάνσεων αριστείας στα ιδρύματα που 
πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές.
β) Θέσπιση έως και 40 "εδρών ΕΧΕ" για 
την προσέλκυση εξεχόντων επιστημόνων 
στα ιδρύματα ή τμήματα με σαφείς 
προοπτικές για αριστεία στον τομέα της 
έρευνας, ώστε να διευκολυνθούν τα 
ιδρύματα αυτά στην απελευθέρωση των 
προοπτικών τους και με αυτό τον τρόπο 
να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού στην έρευνα και την 
καινοτομία στον ευρωπαϊκό χώρο 
έρευνας. Αυτό περιλαμβάνει θεσμική 
στήριξη για τη δημιουργία ενός 
ανταγωνιστικού ερευνητικού 
περιβάλλοντος και τις απαραίτητες 
συνθήκες-πλαίσιο για την προσέλκυση, τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη κορυφαίων 
ερευνητικών ταλέντων μέσα σε αυτά τα 
ιδρύματα.
γ) Απόδοση μίας «σφραγίδας αριστείας» 
στα θετικώς αξιολογημένα ΕΚΕ, στις 
πρωτοβουλίες «Μαρία Σκλοντόφσκα-
Κιουρί» ή στις προτάσεις για σχέδια 
συνεργασίας που δεν έχουν καταφέρει 
ακόμα να λάβουν χρηματοδότηση 
εξαιτίας της έλλειψης πόρων. Με αυτό 
τον τρόπο μπορεί να ενθαρρύνεται η 
συμμετοχή εθνικών και περιφερειακών 



AM\907850EL.doc 113/179 PE492.790v01-00

EL

πόρων στη χρηματοδότηση σχεδίων τα 
οποία πληρούν μεν τα κριτήρια αριστείας 
αλλά δεν είναι δυνατό να 
χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης 
ευρωπαϊκών πόρων.
δ) Απόδοση μιας «σφραγίδας αριστείας» 
σε ολοκληρωμένα σχέδια με σκοπό τη 
διευκόλυνση της χρηματοδότησης της 
παρακολούθησής τους (π.χ. έργα 
πιλοτικής κλίμακας, έργα επίδειξης ή 
αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας) 
από εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους.
ε) Απόδοση "επιχορηγήσεων 
επιστροφής" από το ΕΣΕ σε ερευνητές 
που εργάζονται σήμερα εκτός Ευρώπης 
και επιθυμούν να εργαστούν στην 
Ευρώπη. 
στ) Στήριξη συμπληρωματικών 
συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ 
οργανισμών που είναι δικαιούχοι των 
προγραμμάτων έρευνας και συνεργασίας 
και φορέων και οργανισμών που εδρεύουν 
κυρίως σε χώρες άλλες από αυτές που 
σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα, με 
τον συγκεκριμένο στόχο να 
διευκολυνθούν οι ευκαιρίες 
επαγγελματικής κατάρτισης (ήτοι 
διδακτορικές και μεταδιδακτορικές 
θέσεις).
ζ) Στήριξη επιτυχημένων δικτύων που 
στοχεύουν στη θέσπιση υψηλής 
ποιότητας θεσμικής δικτύωσης στην 
έρευνα και την καινοτομία. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή 
Συνεργασία στον τομέα της 
Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας 
ώστε να ενθαρρυνθούν δραστηριότητες 
αναγνώρισης και σύνδεσης «θυλάκων 
αριστείας» (υψηλής ποιότητας 
επιστημονικών κοινοτήτων και 
ερευνητών στο ξεκίνημα της 
σταδιοδρομίας τους) σε όλη την Ευρώπη.
η) Ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών 
κατάρτισης για τον τρόπο συμμετοχής 
στον «Ορίζοντα 2020» με πλήρη 
αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων 
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όπως π.χ. των εθνικών σημείων επαφής.
θ) Διάθεση υποτροφιών για διδακτορικές 
και μεταδιδακτορικές σπουδές, όπως και 
υποτροφιών για επιμόρφωση στους 
μηχανικούς για την πρόσβαση σε όλες τις 
διεθνείς ερευνητικές υποδομές στην 
Ευρώπη, περιλαμβανομένων και εκείνων 
τις οποίες διαχειρίζονται διεθνείς 
επιστημονικοί οργανισμοί.
ι) Υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
παρακολούθησης ευφυών στρατηγικών 
εξειδίκευσης. Θα αναπτυχθεί ένα μέσο 
στήριξης της πολιτικής και η εκμάθηση 
της πολιτικής θα διευκολυνθεί σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσω της διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμους και μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
ια) Ίδρυση μιας διαδικτυακής αγοράς 
όπου θα δημοσιοποιείται η πνευματική 
ιδιοκτησία, με στόχο την αμοιβαία 
προσέγγιση εκείνων που κατέχουν και 
εκείνων που χρησιμοποιούν πνευματικά 
δικαιώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την έκθεση Carvalho· ορίζεται όμως σαφής αριθμός εδρών ΕΧΕ - είναι σημαντικό να είναι 
οι έδρες υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία 1698
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης·

α) μηχανισμοί για την προώθηση έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής ανάπτυξης, λαμβανομένης 
υπόψη της ευρωπαϊκής πολιτισμικής 
ετερογένειας·
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Or. en

Τροπολογία 1699
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης·

α) η προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης, με ανάλυση των αδύνατων 
σημείων του παρόντος οικονομικού 
μοντέλου·

Or. es

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται αυτή η γραμμή δράσης, ενώ παράλληλα αναλύεται το παρόν οικονομικό 
μοντέλο.

Τροπολογία 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) μείωση των ανομοιοτήτων μεταξύ 
των περιφερειών στην Ευρώπη και σε 
σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου

Or. en

Τροπολογία 1701
Francisco Sosa Wagner
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών 
χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη·

β) η δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών 
χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη, στις 
οποίες να ευνοείται η συγκρότηση κοινής 
ευρωπαϊκής συνείδησης·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ευνοηθεί αυτή η κοινή συνείδηση για να συγκροτηθούν ανθεκτικές και 
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες.

Τροπολογία 1702
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β –
σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Προτείνουμε επίσης να 
συμπεριληφθούν σε αυτή τη 
δραστηριότητα η έρευνα για τον 
τουρισμό, η βιούμενη οικονομία και η 
πολιτισμική κληρονομιά περιλαμβάνονται 
σε αυτή τη δραστηριότητα.  Για 
παράδειγμα, ο τουρισμός και η 
πολιτισμική μας κληρονομιά παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, επομένως είναι 
σημαντικό να διαπιστωθεί πώς ο 
τουρισμός, για παράδειγμα, επηρεάζει τον 
τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε η έρευνα για τον τουρισμό, τη βιούμενη οικονομία και τις σπουδές πολιτισμού να 
παίζουν ρόλο στην επίτευξη του στόχου μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς. Όλες οι περιοχές 
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παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας, επομένως είναι σημαντικό να 
διαγραφεί το πώς ο τουρισμός, για παράδειγμα, επηρεάζει τον τρόπο που οι πολίτες μας 
βιώνουν τον εαυτό τους και τους άλλους.

Τροπολογία 1703
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β –
σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Πρέπει να δοθεί έμφαση και στις 
τεχνολογικές εξελίξεις με 
προσανατολισμό στον χρήστη, η οποία θα 
συμβάλει ριζικά στην επίτευξη φιλικών 
προς τον χρήστη λύσεων ΤΠΕ·  

Or. en

Τροπολογία 1704
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β –
σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Τούτο θα απαιτήσει επίσης μια 
καλύτερη κατανόηση του πώς η ΤΠΕ 
μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή 
διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες του 
εκπαιδευτικού συστήματος στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
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Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) διαμόρφωση μνήμης και ταυτότητας 
και προαγωγή πολιτιστικών ανταλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 1706
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου παράγοντα·

γ) η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου παράγοντα. Η γεωπολιτική, 
περιβαλλοντική και πολιτισμική σημασία 
των αρκτικών περιοχών κατά πάσα 
πιθανότητα θα εξακολουθήσει να 
μεγαλώνει κατά τα επόμενα χρόνια, 
πράγμα που τονίζει την ανάγκη να 
ενισχυθεί η έρευνα των ανθρωπιστικών 
επιστημών σε σχέση με αυτές τις 
περιοχές, για να βελτιωθεί η κατανόηση 
της γρήγορης εξέλιξης και μεταβολής 
αυτών των κοινωνιών, πολιτισμών και 
γεωγραφικών περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατανοηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης στο διεθνές προσκήνιο, είναι 
σημαντικό να στραφούμε στην έρευνα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στην 
Αρκτική. Η γεωπολιτική σημασία της Αρκτικής μεγαλώνει αυτά τα χρόνια, πράγμα που την 
καθιστά όλο και σημαντικότερη για την κατανόηση των ριζικών κοινωνικών και πολιτισμικών 
μεταβολών που βιώνει η Αρκτική τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα στην περιοχή της Αρκτικής εκ 
μέρους της Δανίας καταλήγει σε σημαντικά πορίσματα που μπορούν να παράσχουν πολύτιμη 
επισκόπηση και λύσεις σε αυτή την πρόκληση.
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Τροπολογία 1707
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου παράγοντα·

γ) η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου παράγοντα ιδίως όσον αφορά 
την αποτροπή συγκρούσεων, τη 
διαχείριση κρίσεων μη ένοπλου
χαρακτήρα, τη μεσολάβηση, τον διάλογο 
και την ειρήνευση·

Or. en

Τροπολογία 1708
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) εξάπλωση της αριστείας και 
διεύρυνση της συμμετοχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ανισομέρειες στη συμμετοχή όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών αλλά και μεταξύ και 
εντός περιφερειών. Ο αριθμός επιτευγμάτων στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά μπορεί επίσης να ποικίλλει ευρέως ακόμη και στο εσωτερικό περιφερειών.  Το 
ζήτημα της διάδοσης της αριστείας και της διεύρυνσης της συμμετοχής πρέπει επομένως να 
θεωρείται κοινωνιακή πρόκληση.

Τροπολογία 1709
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.2. Καινοτόμες κοινωνίες διαγράφεται
Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών 
στην Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 
και την καινοτομία, και η προώθηση 
συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 
ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του 
ΕΧΕ και την ανάπτυξη πλαισίου 
συνθηκών για την καινοτομία.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:
α) η ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης 
και η στήριξη της Ένωσης Καινοτομίας 
και του ΕΧΕ·
β) η διερεύνηση νέων μορφών 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας·
γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την 
καινοτομία·
δ) η προώθηση της συνεκτικής και 
αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 
Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 
και την καινοτομία, και η προώθηση 
συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. Η δημιουργία 
νεωτερικής κοινωνίας απαιτεί στερεή 
εκπαίδευση για τους νέους, 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 
σύγχρονου κόσμου. Δεν μπορούμε επίσης 
να αγνοούμε την αυξανόμενη ανάγκη για 
διά βίου μάθηση, τομέα που καλύπτει 
ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό το ζήτημα 
θα θέσει νέες προκλήσεις ιδίως για τα 
θεσμικά όργανα κρατικής εξουσίας, 
επομένως η διατήρηση των 
συστηματικών εκπαιδευτικών σπουδών 
είναι προαπαιτούμενο για τη δημιουργία 
σύγχρονων αναπτυξιακών στρατηγικών 
που στοχεύουν στην οικοδόμηση 
ανταγωνιστικής οικονομίας στην 
Ευρώπη, βασισμένης στη γνώση.
Θα παρασχεθεί ιδιαίτερη στήριξη στην 
ανάπτυξη του ΕΧΕ και την ανάπτυξη 
πλαισίου συνθηκών για την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 1711
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 
Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 
και την καινοτομία, και η προώθηση

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

συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης καθώς και της μελέτης 
και αξιοποίησης της ευρωπαϊκής 
πολιτισμικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη σημασία των παραδόσεων 
και των εθνικών και περιφερειακών 
ταυτοτήτων αλλά και της μεταξύ τους 
αλληλεπίδρασης. Θα παρασχεθεί ιδιαίτερη 
στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ και την 
ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για την 
καινοτομία.

Or. it

Τροπολογία 1712
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1713
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιστήμη και κοινωνία:
Σκοπός είναι να προαχθεί ο διάλογος 
επιστήμης και κοινωνίας, ώστε να 
κατανοούν οι πολίτες τον μηχανισμό και 
την εξέλιξη της επιστήμης και να 
κατανοούν οι επιστήμονες καλύτερα τα 
αναγκαία όρια των δραστηριοτήτων τους. 
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της 
έρευνας θα επιτύχουν, μόνο αν πειστούν η 
κοινωνία στην Ευρώπη και τα κράτη 
μέλη ότι είναι σεβαστά τα διάφορα και 
δικαιολογημένα δεοντολογικά όρια. 
- Εστίαση των δραστηριοτήτων στην 
ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ επιστημών 
και της λοιπής κοινωνίας.
- Κριτικός προβληματισμός σχετικά με 
ερευνητικές δραστηριότητες, 
προκειμένου να τεθούν ορόσημα από μια 
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ερευνητική δεοντολογία σέβεται δεόντως 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) η κατανόηση, κατανόηση και 
προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας 
ως πολυθεματική προσέγγιση στην 
έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διερεύνηση νέων μορφών 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας·

β) η διερεύνηση νέων μορφών 
καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινωνική καινοτομία και τη 
δημιουργικότητα·

Or. en

Τροπολογία 1717
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διερεύνηση νέων μορφών 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας·

β) η διερεύνηση νέων μορφών 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας, για να γεφυρωθεί το 
χάσμα μεταξύ φυσικής και κοινωνικής 
επιστήμης·

Or. en

Τροπολογία 1718
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η έρευνα και σύγκριση των 
διαδικασιών που παρέχουν ευνοϊκό 
περιβάλλον για τη δημιουργικότητα και 
την καινοτομία·
Ο στόχος στηρίζει τη δημιουργική και 
επιχειρηματική αριστεία στην Ευρώπη 
και την ικανότητά της να αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητά της ως ένα από τα 
σπουδαιότερα συμπλέγματα στην 
Ευρώπη, οδηγώντας σε μια νέα δύναμη 
για την προσέλκυση επενδύσεων, και 
ειδικότερα επενδύσεων για τις ΜΜΕ, για 
τη μεγέθυνση δημιουργικών τομέων 
υψηλής τεχνολογίας και την καινοτομία 
σε παραδοσιακά συστήματα βιομηχανίας, 
σε βασικούς τομείς για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, όπως ο τομέας σχεδίου & 
περιεχομένου, ο οπτικοακουστικός, οι 
τηλεοπτικοί φορείς και η τέχνη.

Or. en
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Τροπολογία 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επιστήμη με την κοινωνία για την 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 1720
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία, 
με την προώθηση της διαβούλευσης με 
οργανώσεις που ανήκουν στην κοινωνία 
των πολιτών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του στόχου «καινοτόμες κοινωνίες» γίνεται μνεία στη σημασία της κοινωνίας των 
πολιτών και της συμμετοχής τους στα σχετικά πλαίσια.

Τροπολογία 1721
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
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κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία· κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία, 
για να επιτευχθεί επιστήμη με την 
κοινωνία για την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία·
αύξηση της εκτίμησης της επιστήμης από
την κοινωνία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντίληψη της σημασίας της επιστήμης είναι σημαντικός παράγοντας για την κοινωνία.

Τροπολογία 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία·
αύξηση της εκτίμησης της επιστήμης από 
την κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 1724
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία 
με τη διαβούλευση με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 1725
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία 
με την ενσωμάτωση οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 1726
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1727
Antonio Cancian

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) μελέτη, συντήρηση και αξιοποίηση 
της πολιτισμικής κληρονομιάς, φυσικής 
και μη, των εθνικών και περιφερειακών 
παραδόσεων, των αλληλεπιδράσεών τους 
και των ευκαιριών που παρέχουν αυτά τα 
στοιχεία για την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και την ανάπτυξη μίας κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας·

Or. it

Τροπολογία 1728
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Έξυπνη δημιουργικότητα και 
συλλογική συμμετοχή στην κοινωνία, με 
συγκεκριμένο στόχο την επιτάχυνση της 
πρόσληψης καινοτόμων, βασισμένων 
στην τεχνολογία διαδικασιών και 
υπηρεσιών για μια δημιουργική και 
έξυπνη κοινωνία· 

Or. en

Τροπολογία 1729
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) στήριξη της πολιτιστικής εμπειρίας 
και της ευρωπαϊκής ταυτότητας. ο 
τομέας των πολιτισμικών εμπειριών 
προσφέρει πλούσιο έδαφος 
εκμετάλλευσης για τις μελλοντικές 
τεχνολογίες και τις προτεινόμενες 
πρωτοβουλίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι δράσεις είναι αναγκαίες για ενεργό εφαρμογή των προηγούμενων ιδεών, οι οποίες 
εκφράζονται στην παράγραφο 1 ως γενική σύλληψη· αυτή η σύλληψη ακολουθείται από 
συγκεκριμένη εφαρμογή μέσω των δράσεων (β α)· (δ α) και (δ β).

Τροπολογία 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.2 α. Κοινωνίες που σέβονται την 
πολιτισμική τους κληρονομιά και 
προωθούν την οικονομική της 
αξιοποίηση
Η πολιτισμική κληρονομιά είναι ένας από 
τους πιο πολλά υποσχόμενους τομείς της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο εγγύς μέλλον· 
αναμφίβολα υπάρχουν τεχνολογικοί, 
κοινωνικοί και πολιτισμικοί φραγμοί που 
πρέπει ακόμη να ξεπεραστούν.
Ειδικοί στόχοι:
- Προώθηση της έρευνας για τη 
διατήρηση και διαφύλαξη της 
πολιτισμικής κληρονομιάς
- Ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων και 
αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών 
διαστάσεων της πολιτισμικής 
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κληρονομιάς

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκή οικονομία συνδέεται στενά με τον πολιτισμό - ο τομέας του πολιτισμού και της 
δημιουργίας αποδίδει πάνω από 654 δισ. ευρώ, συνεισφέροντας το 2,6% του ΑΕΠ, τα δε 
τελευταία χρόνια είχε αύξηση της τάξης του 12,3%.  Η πολιτισμική κληρονομιά συνδέεται με 
άλλες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός. Οι νέες τεχνολογίες είναι αναγκαίες για 
να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην 
πολιτισμική κληρονομιά. Η έρευνα στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο είναι αναγκαία για να 
δοθεί λύση στα προβλήματα διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 1731
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.3. Ασφαλείς κοινωνίες διαγράφεται
Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 
της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 
ασφάλεια και η διασφάλιση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 
εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 
ταυτόχρονη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των τομέων της 
ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της 
Ένωσης. Αυτό θα γίνει με ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κενά ασφάλειας και 
οδηγούν στην πρόληψη των απειλών 
κατά της ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις 
που προσανατολίζονται στην εκτέλεση 
αποστολών θα ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 
χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 
διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών και διεθνών αρχών, των 
αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 
δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 
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μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις των απειλών κατά της 
ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 
κοινωνιακές πτυχές.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:
α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας·
β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων·
γ) η παροχή ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·
δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·
ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και 
της ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η 
ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 
ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα πρόκληση 7.

Τροπολογία 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.3. Ασφαλείς κοινωνίες 6.3.3. Αλλαγές στην κοινωνία και 
πολιτισμική κληρονομιά

Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 
της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 
ασφάλεια και η διασφάλιση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 
εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 
ταυτόχρονη βελτίωση της 

Σκοπός είναι η συμβολή στην κατανόηση 
του πνευματικού υποβάθρου που έχει η 
Ευρώπη, της Ιστορίας της και των 
πολυάριθμων ενδοευρωπαϊκών και 
εξωευρωπαϊκών επιρροών, οι οποίες 
συνιστούν πηγή έμπνευσης για τη ζωή 
μας σήμερα. Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται 
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ανταγωνιστικότητας των τομέων της 
ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της 
Ένωσης. Αυτό θα γίνει με ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κενά ασφάλειας και 
οδηγούν στην πρόληψη των απειλών 
κατά της ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις 
που προσανατολίζονται στην εκτέλεση 
αποστολών θα ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 
χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 
διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών και διεθνών αρχών, των 
αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 
δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 
μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις των απειλών κατά της 
ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 
κοινωνιακές πτυχές.

από μια ποικιλία διαφορετικών λαών 
(συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων 
και των ιθαγενών λαών), παραδόσεων και 
περιφερειακών και εθνικών ταυτοτήτων, 
καθώς και από διάφορα επίπεδα 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Η μετανάστευση και η κινητικότητα, τα 
μέσα επικοινωνίας, η βιομηχανία και οι 
μεταφορές συμβάλλουν στην ποικιλία 
απόψεων και τρόπων ζωής. Θα πρέπει να 
αναγνωριστούν και να συνεκτιμηθούν η 
ποικιλία αυτή και οι ευκαιρίες που 
παρέχει.

Οι ευρωπαϊκές συλλογές στις 
βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών, στα αρχεία, στα μουσεία, στις 
αίθουσες τέχνης και σε άλλα δημόσια 
ιδρύματα διαθέτουν πλούσια και 
αναξιοποίητη ακόμη τεκμηρίωση και 
αντικείμενα προς μελέτη. Αυτές οι 
αρχειακές πηγές, μαζί με την άυλη 
πολιτισμική κληρονομιά, αποτελούν την 
ιστορία εκάστου κράτους μέλους αλλά 
και τη συλλογική κληρονομιά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναδείχθηκε 
μέσα από το χρόνο. Το υλικό αυτό θα 
πρέπει να διατίθεται, και μέσω των νέων 
τεχνολογιών, στους ερευνητές και στους 
πολίτες ώστε να είναι σε θέση να 
προσβλέπουν στο μέλλον μέσα από τα 
αρχεία του παρελθόντος. Απαιτείται η 
προσβασιμότητα και η διαφύλαξη της 
πολιτισμικής κληρονομιάς στις μορφές 
αυτές, για να διατηρείται η ζωντάνια των 
σχέσεων ανάμεσα στους διάφορους 
πολιτισμούς και στο εσωτερικό τους 
εντός της σημερινής Ευρώπης και να 
συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική 
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ανάπτυξη.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι: Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:

α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας·

α) η μελέτη της ευρωπαϊκής 
κληρονομιάς, της μνήμης, της 
ταυτότητας, της ολοκλήρωσης και των 
πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων και 
ανταλλαγών εντός της Ευρώπης, 
περιλαμβανομένου του τρόπου με τον 
οποίο αντιπροσωπεύονται αυτά τα 
στοιχεία στις συλλογές πολιτισμικού και 
επιστημονικού χαρακτήρα, στα αρχεία 
και στα μουσεία, για την καλύτερη 
πληροφόρηση και κατανόηση του σήμερα 
μέσα από διεισδυτικότερες ερμηνείες του 
χθες·

β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων·

β) η έρευνα της ιστορίας, της 
λογοτεχνίας, της τέχνης, της φιλοσοφίας 
και των θρησκειών των ευρωπαϊκών 
χωρών και περιφερειών καθώς και η 
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο 
αυτές επηρέασαν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή 
ποικιλομορφία·

γ) η παροχή ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

γ) η αναζήτηση του ρόλου της Ευρώπης 
στον κόσμο, των αμοιβαίων επιρροών και 
δεσμών μεταξύ των περιοχών του 
πλανήτη και μια εξωτερική ματιά των 
ευρωπαϊκών πολιτισμών.

δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·
ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και 
της ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η 
ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 
ασφάλειας.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται πλήρως η σημασία που πρέπει να αποδίδεται στην προστασία 
της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας.

Τροπολογία 1733
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.3. Ασφαλείς κοινωνίες 6.3.3. Προστασία της ελευθερίας και της 
ασφάλειας του ανθρώπου

Or. en

Τροπολογία 1734
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 
της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 
ασφάλεια και η διασφάλιση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 
εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 
ταυτόχρονη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των τομέων της 
ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της 
Ένωσης. Αυτό θα γίνει με ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κενά ασφάλειας και 
οδηγούν στην πρόληψη των απειλών 
κατά της ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις 
που προσανατολίζονται στην εκτέλεση 
αποστολών θα ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 
χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 
διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών και διεθνών αρχών, των 
αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 
δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 
μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις των απειλών κατά της 
ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 

διαγράφεται
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ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 
κοινωνιακές πτυχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

New challenge 7

Τροπολογία 1735
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών της 
Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική
ασφάλεια και η διασφάλιση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 
εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 
ταυτόχρονη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των τομέων της 
ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της 
Ένωσης. Αυτό θα γίνει με ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κενά ασφάλειας και 
οδηγούν στην πρόληψη των απειλών κατά 
της ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις που 
προσανατολίζονται στην εκτέλεση 
αποστολών θα ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις διαφορετικών τελικών χρηστών 
(πολιτών, επιχειρήσεων και διοικήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και 
διεθνών αρχών, των αρμοδίων πολιτικής 
προστασίας, των δυνάμεων επιβολής του 
νόμου, των μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις των απειλών κατά της ασφάλειας 
και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, 
καθώς και οι αναγκαίες κοινωνιακές 
πτυχές.

Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών της 
Ένωσης για διεθνή ασφάλεια, ανθρώπινα 
δικαιώματα, καταπολέμηση των 
διακρίσεων, κοινωνική ενσωμάτωση, 
αποτροπή συγκρούσεων, ειρηνική 
διευθέτηση συγκρούσεων, μεσολάβηση, 
διάλογο, μεταβατική δικαιοσύνη και 
συμφιλίωση, μεταρρύθμιση του τομέα 
ασφαλείας, μεταρρύθμιση του τομέα 
δικαιοσύνης, δημοκρατική λογοδοσία, 
ελευθερία των ΜΜΕ, αλληλεξάρτηση και 
κράτος δικαίου . Αυτό θα γίνει με τη 
διερεύνηση των κοινωνικών και 
οικονομικών παραγόντων που οδηγούν 
στη σύγκρουση ή διευκολύνουν τη 
συνεργασία, με ανάπτυξη καινοτόμων 
πολιτικών, τεχνολογιών και λύσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κενά και οδηγούν στην 
πρόληψη των απειλών κατά της ασφάλειας 
και εμποδίων στη συνεργασία. Οι εν λόγω 
δράσεις που προσανατολίζονται στην 
εκτέλεση αποστολών θα ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις διαφορετικών τελικών χρηστών 
(πολιτών, επιχειρήσεων και διοικήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και 
διεθνών αρχών, των αρμοδίων πολιτικής 
προστασίας, των δυνάμεων επιβολής του 
νόμου κ.λπ.), προκειμένου να ληφθούν 
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υπόψη οι εξελίξεις των απειλών κατά της 
ασφάλειας και των προκλήσεων καθώς
και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, 
καθώς και οι αναγκαίες κοινωνιακές 
πτυχές.

Or. en

Τροπολογία 1736
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι: διαγράφεται
α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας·
β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων·
γ) η παροχή ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·
δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·
ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και 
της ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η 
ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 
ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

New challenge 7.

Τροπολογία 1737
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

New challenge 7.

Τροπολογία 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας·

α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης 
της κατανοήσεως των κοινωνικών 
διαστάσεων τέτοιων ζητημάτων, και ο 
καθορισμός αποτελεσματικών μέτρων 
κοινωνικής πολιτικής για την
αντιμετώπισή τους·

Or. en

Τροπολογία 1739
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας·

α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων και μέσω 
αποτελεσματικών μέτρων κοινωνικής 
πολιτικής·
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Or. en

Τροπολογία 1740
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ενίσχυση της ασφάλειας και 
μετασχηματισμός των συγκρούσεων στο 
εσωτερικό τρίτων χωρών μέσω της 
αποτροπής συγκρούσεων, της 
ειρήνευσης, του διαλόγου, της 
μεσολάβησης και συμφιλίωσης, της 
μεταρρύθμισης του τομέα ασφάλειας του 
πολίτη· 

Or. en

Τροπολογία 1741
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) προστασία κρίσιμων υποδομών και 
δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 1742
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) αντιμετώπιση των παραγόντων που 
συμβάλλουν στη βίαιη 
ριζοσπαστικοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 1743
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

New challenge 7.

Τροπολογία 1744
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1745
Oreste Rossi
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων·

β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην καταπολέμηση της 
λαθρομετανάστευσης στην επικράτεια 
της Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 1746
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παροχή ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

New challenge 7.

Τροπολογία 1747
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

New challenge 7.

Τροπολογία 1748
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·

δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές και 
η μείωση των προβλημάτων ασφάλειας 
που συνδέονται με περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
σπάνιων πόρων, π.χ. στην περιοχή της 
Αρκτικής. 

Or. en

Τροπολογία 1749
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·

δ) η αύξηση της αποτρεπτικότητας, της 
ικανότητας αντίδρασης και της 
ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε κρίσεις 
και καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων 
των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών·

Or. en
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Τροπολογία 1750
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·

δ) η βελτίωση της ικανότητας 
αντίδρασης και της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 1751
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και 
της ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η 
ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 
ασφάλειας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα πρόκληση 7.

Τροπολογία 1752
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και της 
ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η ενίσχυση 
της κοινωνιακής διάστασης της

ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και της 
ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η ενίσχυση 
της κοινωνιακής, νομικής και 
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ασφάλειας. δεοντολογικής κατανόησης όλων των 
τομέων ασφάλειας, κινδύνου και 
διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και της 
ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η ενίσχυση 
της κοινωνιακής διάστασης της ασφάλειας.

ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και της 
ελευθερίας και η ενίσχυση της 
κοινωνιακής διάστασης της ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές και 
η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων 
ασφάλειας που συνδέονται με 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της 
αντιμετώπισης σπάνιων πόρων, π.χ. στην 
περιοχή της Αρκτικής.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές αναμένεται να βλάψουν σοβαρά τις συνθήκες 
διαβίωσης σε πολλά ήδη φτωχά μέρη του κόσμου. Αυτό θα συμβεί εξαιτίας της ξηρασίας, 
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πλημμυρών, ακραίων καιρικών φαινομένων κλπ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δευτερογενών 
συνεπειών, όπως προβλημάτων ευρείας μετανάστευσης, έντονου ανταγωνισμού για σπάνιους 
φυσικούς πόρους και εξασθένησης της ήδη μειωμένης ικανότητας ορισμένων κοινωνιών να 
αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και κρίσεις.

Τροπολογία 1755
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα σε θέματα άμυνας, 
συμπεριλαμβανομένης της διπλής χρήσης 
πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, 
αποκλείεται από το πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ
6.1. α) Ειδικός στόχος
Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών 
μετασχηματισμών και αυξανόμενων 
παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων και 
κινδύνων, ενώ θα ενισχύεται η ευρωπαϊκή 
κουλτούρα της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης.
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Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη 
αίσθηση ανασφάλειας, είτε πρόκειται για 
εγκλήματα, βία, τρομοκρατία, φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές, επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής 
ζωής, είτε για άλλες μορφές κοινωνικών 
και οικονομικών διαταραχών. Αυτό 
επηρεάζει άμεσα τους πολίτες και έχει 
ευρύτερες επιπτώσεις ως προς τις έννοιες 
της εμπιστοσύνης, της φροντίδας και της 
επικοινωνίας, συνδέεται δε με το επίπεδο 
ετοιμότητας και οργάνωσης της 
κοινωνίας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα 
θύματα εγκλημάτων κάθε χρόνο στην 
Ευρώπη είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια. Το άμεσο κόστος
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 
τουλάχιστον 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των δίδυμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 
παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα, και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 
ακολούθησε. Είχε επίσης σημαντικό 
πολιτισμικό και παγκόσμιο αντίκτυπο. Οι 
πολίτες, οι επιχειρήσεις και τα θεσμικά 
όργανα συμμετέχουν ολοένα και 
περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 
τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 
Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο, το οποίο 
αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως και σε παραβιάσεις της 
ιδιωτικής ζωής που πλήττουν άτομα ή 
ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Οι 
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επιθέσεις στον κυβερνοχώρο έχουν επίσης 
σοβαρές επιπτώσεις σε ζωτικής σημασίας 
υποδομές. Οι αλλαγές στο χαρακτήρα και 
στην αίσθηση της ανασφάλειας στην 
καθημερινή ζωή και λόγω απρόβλεπτων 
καταστάσεων είναι πιθανόν να 
υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
όχι μόνο στα θεσμικά όργανα αλλά και 
μεταξύ τους..
Για την αντιμετώπιση, αποτροπή και 
διαχείριση αυτών των απειλών, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων, 
εργαλείων και γνώσεων πρόβλεψης, η
τόνωση της συνεργασίας ανάμεσα σε 
παρόχους και χρήστες, η εύρεση μη 
στρατιωτικών λύσεων ασφαλείας, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
ευρωπαϊκού τομέα ασφαλείας και των 
υπηρεσιών του και η αποτροπή και 
καταπολέμηση της παραβίασης της 
ιδιωτικότητας και των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο 
και αλλού, διασφαλίζοντας τα ατομικά 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
ευρωπαίων πολιτών.
Προκειμένου να βελτιωθεί η 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων ειδών υπηρεσιών επείγουσας 
ανάγκης, πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση.
Τέλος, επειδή οι πολιτικές ασφαλείας 
πρέπει να αλληλεπιδρούν με διαφορετικές 
κοινωνικές πολιτικές, η ενίσχυση της 
κοινωνιακής διάστασης της έρευνας με 
αντικείμενο την ασφάλεια θα αποτελέσει 
σημαντική πτυχή της εν λόγω πρόκλησης.
6.1. β) Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία 
της ΕΕ
Η ασφάλεια αποτελεί μια εύλογη πηγή 
ανησυχίας για την Ευρώπη και τους 
πολίτες της και ως εκ τούτου αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση για την κοινωνία. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, η 
βιομηχανία της και οι διεθνείς εταίροι της 
αντιμετωπίζουν ένα εύρος απειλών κατά 
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της ασφάλειας, όπως εγκληματικότητα, 
τρομοκρατία, παράνομο εμπόριο και 
μαζικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
λόγω ανθρωπογενών ή φυσικών 
καταστροφών. Οι απειλές αυτές δύνανται 
να επεκτείνονται πέραν των συνόρων και 
να στοχεύουν σε φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο με επιθέσεις από διάφορες 
πηγές. Για παράδειγμα, οι επιθέσεις 
εναντίον των συστημάτων πληροφοριών 
ή επικοινωνιών των δημόσιων αρχών και 
ιδιωτικών φορέων, όχι μόνο υπονομεύουν 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στα 
συστήματα πληροφοριών και 
επικοινωνιών, οδηγούν σε άμεσες 
χρηματοοικονομικές απώλειες και 
απώλειες επιχειρηματικών ευκαιριών, 
αλλά μπορούν επίσης να θίξουν σε μεγάλο 
βαθμό τις κρίσιμες υποδομές και 
υπηρεσίες, όπως η ενέργεια, οι 
αεροπορικές μεταφορές και άλλες μορφές 
μεταφορών, ο εφοδιασμός νερού και 
τροφίμων, η υγεία, ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας ή οι τηλεπικοινωνίες.
Οι απειλές αυτές μπορούν ενδεχομένως 
να θέσουν σε κίνδυνο τα ίδια τα θεμέλια 
της κοινωνίας μας. Η τεχνολογία και ο 
δημιουργικός σχεδιασμός μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην αντίδραση 
που πρέπει να υπάρξει. Τωόντι, θα πρέπει 
να αναζητήσουμε νέες λύσεις, έχοντας 
κατά νου την καταλληλότητα των μέσων 
και την επάρκειά τους ως προς την 
κοινωνική απαίτηση, ειδικότερα ως προς 
τις εγγυήσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
πολιτών.
Τέλος, η ασφάλεια αποτελεί επίσης 
σημαντική οικονομική πρόκληση. Η 
αγορά ασφαλείας αξίζει παγκοσμίως 
περίπου 100 έως 300 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως, το ευρωπαϊκό μερίδιο της 
οποίας είναι μεταξύ 25 και 35%. 
Επιπλέον, είναι μια ταχέως 
αναπτυσσόμενη αγορά παρά την παρούσα 
οικονομική κρίση. Λόγω του πιθανού 
αντικτύπου ορισμένων απειλών στις 
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υπηρεσίες, τα δίκτυα ή τις επιχειρήσεις, η 
εκπόνηση κατάλληλων λύσεων ασφαλείας 
έχει καταστεί ζωτική για την οικονομία 
και την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού τομέα των κατασκευών.
Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση 
και την προσαρμογή των κύριων 
πολιτικών της Ένωσης, ιδίως τις 
προτεραιότητες της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, την 
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφαλείας και τη στρατηγική 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης. Θα 
επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις άμεσες 
δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών.
6.1. γ) Γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων
Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 
της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 
ασφάλεια και η επίτευξη της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, της εμπιστοσύνης και 
της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά, με ταυτόχρονη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των τομέων της 
ασφάλειας και των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών της Ένωσης. Οι 
δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν 
έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη 
της επόμενης γενεάς καινοτόμων λύσεων, 
με εργασία επί νεωτερικών εννοιών και 
σχεδίων, και διαλειτουργικά πρότυπα. 
Αυτό θα γίνει με ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών και λύσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κενά ασφάλειας και 
οδηγούν στην πρόληψη των απειλών 
κατά της ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις, 
που προσανατολίζονται στην εκτέλεση 
αποστολών, θα ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 
χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 
διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών και διεθνών αρχών, των 
αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 
δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 
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μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις των απειλών κατά της 
ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 
κοινωνιακές πτυχές.
Η διερεύνηση αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίζει επομένως την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και τη 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 
πολιτικών για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση καταστροφών.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:
α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων και 
μέσω της κατανόησης και της 
αντιμετώπισης των ιδεών και των 
πεποιθήσεων της τρομοκρατίας
β) η προστασία και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των κρίσιμων έργων 
υποδομής[5]
γ) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων
δ) η βελτίωση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·
ε) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές
στ) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και 
της ελευθερίας και η ενίσχυση της 
κοινωνιακής, νομικής και δεοντολογικής 
κατανόησης όλων των τομέων 
ασφάλειας, κινδύνου και διαχείρισης.
ζ) Στήριξη της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και 
της ανάπτυξης δυναμικού σε πολιτικό 
στρατιωτικό προσωπικό
η) ενίσχυση των συστημάτων 
τυποποίησης και διαλειτουργικότητας 
της ασφάλειας

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο 7ο χρηματοδοτικό πλαίσιο η έρευνα για την ασφάλεια είναι αυτόνομο θέμα με εξαιρετικό 
ιστορικό. Πρόκειται για το πρόγραμμα που έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής 
ΜΜΕ, παρέχει εφαρμογή και λύσεις προσανατολισμένες στην αγορά, εξασφαλίζει δε περίπου το 
50% της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας σε θέματα ασφάλειας σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο.   Πέραν τούτου η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στην ΕΕ περισσότερη 
εξουσία στον τομέα της ασφάλειας. Τα νέα σχετικά καθήκοντα πρέπει να βασίζονται στο 
κατάλληλο θέμα έρευνας σχετικά με την ασφάλεια στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριοι τομείς αρμοδιότητας του ΚΚΕρ 
θα είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το 
περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η 
γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η 
υγεία και η προστασία των καταναλωτών, 
οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τα υλικά αναφοράς, και η 
υλική ασφάλεια και η προστασία 
προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του 
πυρηνικού τομέα, στο πρόγραμμα 
Ευρατόμ).

Οι κύριοι τομείς αρμοδιότητας του ΚΚΕρ 
θα είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το 
περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η 
γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η 
υγεία και η προστασία των καταναλωτών, 
οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τα υλικά αναφοράς, και η 
υλική ασφάλεια και η προστασία 
προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του 
πυρηνικού τομέα, στο πρόγραμμα 
Ευρατόμ). Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ 
στους τομείς αυτούς θα διεξαχθούν με 
βάση τις οικείες πρωτοβουλίες στο 
επίπεδο των περιφερειών, των κρατών 
μελών ή της ΕΕ, στο πλαίσιο των 
προοπτικών διαμόρφωσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

Or. en

Τροπολογία 1758
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 4 – σημείο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόβλεψη και προοπτικές – προορατικά 
στρατηγικά στοιχεία για τις τάσεις και τα 
διαδραματιζόμενα στην επιστήμη, την 
τεχνολογία και την κοινωνία, και τις 
πιθανές συνέπειές τους στη δημόσια 
πολιτική.

α) πρόβλεψη και προοπτικές – προορατικά 
στρατηγικά στοιχεία για τις τάσεις και τα 
διαδραματιζόμενα στην επιστήμη, το 
περιβάλλον, την τεχνολογία και την 
κοινωνία, και τις πιθανές συνέπειές τους 
στη δημόσια πολιτική και τους πολίτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ανάπτυξη του δυναμικού της ΕΕ για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αλλαγών και των 
επιπτώσεών τους μέσω προορατικών στρατηγικών και της επεξεργασίας στρατηγικών δράσης, 
π.χ. αντιμετώπιση πλημμυρών.

Τροπολογία 1759
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) Ευρωπαϊκές προκλήσεις βιο-
οικονομίας: ασφάλεια τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς 
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συστάσεως, βιώσιμη γεωργία και 
δασοκομία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας

Or. en

Τροπολογία 1761
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης 
και της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για τη γεωργία και την αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 
τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας 
και της ανάπτυξης της βιολογικής 
οικονομίας μέσω π.χ. προβλέψεων για τη 
φυτική παραγωγή, τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων και 
μοντελοποίησης.

Στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης 
και της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για τη γεωργία και την αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 
τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας 
και της ανάπτυξης της βιολογικής 
οικονομίας μέσω π.χ. προβλέψεων για τη 
φυτική παραγωγή, τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων και 
μοντελοποίησης αλλά και μέσω της 
προωθήσεως υγιών και παραγωγικών 
θαλασσών για την ανάπτυξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης και την 
υλοποίηση της γαλάζιας μεγέθυνσης.
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Or. en

Τροπολογία 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη των στόχων 20/20/20 για την 
ενέργεια και το κλίμα, μέσω έρευνας με 
αντικείμενο τις τεχνολογικές και 
οικονομικές πτυχές του ενεργειακού 
εφοδιασμού, της αποδοτικότητας, των 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας/ηλεκτρισμού.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία 1764
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές·

δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές και κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη της πολιτικής της Ένωσης για 
βιώσιμη, ασφαλή και προστατευμένη 
κινητικότητα προσώπων και αγαθών με 
εργαστηριακές μελέτες, προσεγγίσεις 
μοντελοποίησης και παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα για τις μεταφορές, όπως η 
ηλεκτροκίνηση, τα καθαρά και αποδοτικά 
οχήματα και τα εναλλακτικά καύσιμα, και 
τα ευφυή συστήματα κινητικότητας.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία 1766
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα 
των πρώτων υλών ως πόρων

ε) Δράση για το κλίμα, περιβάλλον και 
αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως 
πόρων

Or. en

Τροπολογία 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς

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

Τροπολογία 1768
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη της εσωτερικής υλικής ασφάλειας 
και της προστασίας προσώπων μέσω 
προσδιορισμού και εκτίμησης της 
τρωτότητας των υποδομών καίριας 
σημασίας, ως ζωτικών συνιστωσών των 
κοινωνιακών λειτουργιών· και μέσω της 
εκτίμησης των επιχειρησιακών επιδόσεων 
των τεχνολογιών που σχετίζονται με την 
ψηφιακή ταυτότητα. Αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεμφανιζόμενων ή υβριδικών απειλών, 
μέσω της ανάπτυξης προηγμένων 
εργαλείων για την άντληση και ανάλυση 
πληροφοριών, καθώς και τη διαχείριση 
κρίσεων.

Στήριξη της εσωτερικής υλικής ασφάλειας 
και της προστασίας προσώπων μέσω 
προσδιορισμού και εκτίμησης της 
τρωτότητας των υποδομών καίριας 
σημασίας, ως ζωτικών συνιστωσών των 
κοινωνιακών λειτουργιών· και μέσω της 
εκτίμησης των επιχειρησιακών, 
κοινωνικών και δεοντολογικών επιδόσεων 
των τεχνολογιών που σχετίζονται με την 
ψηφιακή ταυτότητα. Αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεμφανιζόμενων ή υβριδικών απειλών, 
μέσω της ανάπτυξης προηγμένων 
εργαλείων για την άντληση και ανάλυση 
πληροφοριών, καθώς και τη διαχείριση 
κρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 1769
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο στ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για 
διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών μέσω ενίσχυσης της 
παρακολούθησης των υποδομών και της 
ανάπτυξης παγκόσμιων συστημάτων 

Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για 
διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών μέσω ενίσχυσης της 
παρακολούθησης των υποδομών και της 
ανάπτυξης δοκιμαστικών εγκαταστάσεων, 
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πληροφοριών έγκαιρης προειδοποίησης 
και διαχείρισης κινδύνου για 
καταπολέμηση πολλαπλών κινδύνων, με 
χρήση της γεωσκόπησης μέσω δορυφόρου.

παγκόσμιων συστημάτων πληροφοριών 
έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης 
κινδύνου για καταπολέμηση πολλαπλών 
κινδύνων, με χρήση της γεωσκόπησης 
μέσω δορυφόρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών είναι αναγκαία όχι μόνο η 
παρατήρηση και προειδοποίηση αλλά και η έμπρακτη βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης· 
οι συγκεκριμένες δοκιμαστικές εγκαταστάσεις για την έμπρακτη προετοιμασία έναντι μίας 
καταστροφής, π.χ. μεγάλης πλημμύρας, είναι επομένως απαραίτητες και για την προστασία της 
κοινωνίας.

Τροπολογία 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι η ενσωμάτωση του 
γνωστικού τριγώνου που συγκροτούν η 
έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση 
και, συνεπώς, η ενίσχυση της ικανότητας 
της Ένωσης για καινοτομία, και η 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων.

Ο ειδικός στόχος είναι η ενσωμάτωση του 
γνωστικού τριγώνου που συγκροτούν η 
έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση 
και, συνεπώς, η ενίσχυση της ικανότητας 
της Ένωσης για καινοτομία, και η 
αντιμετώπιση ειδικότερα κοινωνιακών 
προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1771
Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι η ενσωμάτωση του Ο ειδικός στόχος είναι η ενσωμάτωση του 
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γνωστικού τριγώνου που συγκροτούν η 
έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση 
και, συνεπώς, η ενίσχυση της ικανότητας 
της Ένωσης για καινοτομία, και η 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων.

γνωστικού τριγώνου που συγκροτούν η 
έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση 
και, συνεπώς, η ενίσχυση και επιτάχυνση 
της ικανότητας της Ένωσης για 
καινοτομία, και η αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1772
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 
διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 
ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 
παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 
διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 
εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 
επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 
και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 
χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 
τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 
αξίας, τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, το εύρος των πόρων 
στους πόλους αριστείας που είναι 
ανεπαρκές για τον ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και ο υπερβολικός 
αριθμός φραγμών στη συνεργασία εντός 
του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 
η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και οι 
επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 
διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 
ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 
παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 
διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 
εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 
επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 
και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 
χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 
τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 
αξίας, τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και πνεύματος, 
υποεκμετάλλευση των πορισμάτων της 
έρευνας· φραγμοί στην τεχνολογία και 
μεταφορά καινοτομίας από τις 
περισσότερο στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες· έλλειψη κατάλληλων 
κινήτρων για ιδιωτική χρηματοδότηση 
της Ε&Α&Κ· το εύρος των πόρων, το 
μέγεθος και η ποιότητα στους πόλους 
αριστείας που είναι ανεπαρκές για τον 
ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, και ο 
υπερβολικός αριθμός φραγμών στη 
συνεργασία εντός του τριγώνου της 
γνώσης που συγκροτούν η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, η έρευνα και οι επιχειρήσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Or. en

Τροπολογία 1773
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 
διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 
ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 
παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 
διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 
εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 
επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 
και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 
χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 
τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 
αξίας, τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, το εύρος των πόρων 
στους πόλους αριστείας που είναι 
ανεπαρκές για τον ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και ο υπερβολικός 
αριθμός φραγμών στη συνεργασία εντός 
του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 
η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και οι 
επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 
διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 
ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 
παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 
διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 
εξέταση θεμάτων είναι: οι σχετικά χαμηλές 
επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 
και συγκράτηση ταλέντων· η αφαίμαξη 
στο ιστορικά ιδιαίτερο για κάθε 
επικράτεια τεχνικό και επιστημονικό 
δυναμικό·  η πλημμελής χρησιμοποίηση 
των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της 
έρευνας όσον αφορά τη δημιουργία 
οικονομικής και κοινωνικής αξίας· τα 
χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 
δραστηριότητας· το εύρος των πόρων 
στους πόλους αριστείας που είναι 
ανεπαρκές για τον ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο· ο υπερβολικός αριθμός 
φραγμών στη συνεργασία εντός του 
τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και οι 
επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. it

Τροπολογία 1774
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 
την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 
δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 
προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 
και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 
ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020» και κυρίως των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 
«Νεολαία σε κίνηση».

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
καινοτομίας, καθώς αποτελεί το μοναδικό 
μέσο στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» 
που εμπεριέχει το τρίγωνο της γνώσης. 
Θα το πράξει προωθώντας την 
ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 
δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 
προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 
και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών με επιχειρηματικές 
δεξιότητες και πείρα, τους σημερινούς 
φορείς της καινοτομίας, οι οποίοι θα 
πολλαπλασιάσουν το δυναμικό της 
Ευρώπης για τη δημιουργία καινοτόμων 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και εταιρειών 
τεχνοβλαστών. Με τον τρόπο αυτό, το 
ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020» και κυρίως των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 
«Νεολαία σε κίνηση».

Or. en

Τροπολογία 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 
την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 
την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 
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δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 
προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 
και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 
ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020» και κυρίως των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 
«Νεολαία σε κίνηση».

δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 
προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 
και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 
ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020» και κυρίως των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 
«Νεολαία σε κίνηση». Επιπροσθέτως, το 
ΕΙΚΤ και οι ΚΓΚ πρέπει να προωθήσουν 
συνέργιες και συνεργασία μεταξύ των 
πυλώνων στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 
2020» καθώς και με άλλες οικείες 
πρωτοβουλίες.

Or. en

Τροπολογία 1776
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ιδιαιτερότητα του ΕΙΚΤ είναι να ενώσει 
την εκπαίδευση και την 
επιχειρηματικότητα με την έρευνα και την 
καινοτομία ως κρίκους σε μια ενιαία 
αλυσίδα καινοτομίας σε ολόκληρη την 
Ένωση και πέραν αυτής.

Η ιδιαιτερότητα του ΕΙΚΤ είναι να ενώσει 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 
επιχειρηματικότητα με την έρευνα και την 
καινοτομία ως κρίκους σε μια ενιαία 
αλυσίδα καινοτομίας σε ολόκληρη την 
Ένωση και πέραν αυτής.

Or. en

Τροπολογία 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 
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λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 
εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 
στόχους και παραδοτέα στοιχεία,
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 
αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 
την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 
την λήψη αποφάσεων με ταχείες 
διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα.

λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 
εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 
στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 
αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 
την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 
την λήψη αποφάσεων με ταχείες 
διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα.
Ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να 
διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στην 
καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ, οι δε ΚΓΚ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κινητοποιούν επενδύσεις και 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις του 
επιχειρηματικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 1778
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 
λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 
λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής 
και προσανατολίζεται στα αποτελέσματα. 
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
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εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 
στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 
αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 
την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 
την λήψη αποφάσεων με ταχείες 
διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα.

καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 
εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 
στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 
αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 
την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 
την λήψη αποφάσεων με ταχείες 
διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα.

Or. en

Τροπολογία 1779
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 
λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 
εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 
λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 
εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
προσανατολισμένα στο αποτέλεσμα 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
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στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 
αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 
την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 
την λήψη αποφάσεων με ταχείες 
διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα.

δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 
στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 
αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 
την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 
την λήψη αποφάσεων με ταχείες 
διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα.

Or. en

Τροπολογία 1780
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 
λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 
εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 
στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 
αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 
την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 
την λήψη αποφάσεων με ταχείες 
διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα.

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 
λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 
εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 
στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία με σαφή προστιθέμενη αξία, η 
οποία καθορίζεται από μια προσέγγιση 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Οι 
ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τη 
συμμετοχή, την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν την 
λήψη αποφάσεων με ταχείες διαδικασίες 
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και με επιχειρηματικό πνεύμα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην προσέγγιση που προσανατολίζεται στα αποτελέσματα, όπως δηλώνεται και 
στον τίτλο, δεν αντανακλάται στο κείμενο της παραγράφου, η δε προστιθέμενη αξία που 
καθορίζεται από την εν λόγω προσέγγιση πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία 1781
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 
του ΕΙΚΤ είναι επιχειρήσεις υψηλού 
βαθμού ενοποίησης, οι οποίες συνενώνουν 
εταίρους από τις επιχειρήσεις, την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά και 
τεχνολογικά ινστιτούτα που φημίζονται για 
την αριστεία τους. Οι ΚΓΚ επιτρέπουν σε 
εταίρους παγκόσμιας κλάσης να ενωθούν 
σε νέες διασυνοριακές συνθέσεις, να 
βελτιστοποιήσουν τους υφιστάμενους 
πόρους και να διευκολύνουν την πρόσβαση 
σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω 
νέων αξιακών αλυσίδων, αντιμετωπίζοντας 
τον υψηλότερο κίνδυνο και τις προκλήσεις 
μεγαλύτερης κλίμακας.

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 
του ΕΙΚΤ είναι επιχειρήσεις υψηλού 
βαθμού ενοποίησης, οι οποίες συνενώνουν 
εταίρους από τις επιχειρήσεις, την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά και 
τεχνολογικά ινστιτούτα που φημίζονται για 
την αριστεία τους. Οι ΚΓΚ επιτρέπουν σε 
εταίρους παγκόσμιας κλάσης να ενωθούν 
σε νέες διασυνοριακές συνθέσεις, να 
βελτιστοποιήσουν τους υφιστάμενους 
πόρους και να διευκολύνουν την πρόσβαση 
σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω 
νέων αξιακών αλυσίδων, αντιμετωπίζοντας 
τον υψηλότερο κίνδυνο και τις προκλήσεις 
μεγαλύτερης κλίμακας. Είναι σημαντικό 
να παράσχουν οι ΚΓΚ την ευκαιρία στις 
ΜΜΕ να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις 
δραστηριότητές τους: η διεύρυνση της 
συμμετοχής σε νέους φορείς που 
συνεισφέρουν με νέες ιδέες και κυρίως η 
αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ θα 
πρέπει να συνιστούν μέρος της 
στρατηγικής των ΚΓΚ για την ανάπτυξη.

Or. en
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Τροπολογία 1782
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 
του ΕΙΚΤ είναι επιχειρήσεις υψηλού 
βαθμού ενοποίησης, οι οποίες συνενώνουν 
εταίρους από τις επιχειρήσεις, την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά και 
τεχνολογικά ινστιτούτα που φημίζονται για 
την αριστεία τους. Οι ΚΓΚ επιτρέπουν σε 
εταίρους παγκόσμιας κλάσης να ενωθούν 
σε νέες διασυνοριακές συνθέσεις, να 
βελτιστοποιήσουν τους υφιστάμενους 
πόρους και να διευκολύνουν την πρόσβαση 
σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω 
νέων αξιακών αλυσίδων, αντιμετωπίζοντας 
τον υψηλότερο κίνδυνο και τις προκλήσεις 
μεγαλύτερης κλίμακας.

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας
του ΕΙΚΤ είναι επιχειρήσεις υψηλού 
βαθμού ενοποίησης, οι οποίες συνενώνουν 
εταίρους από τις επιχειρήσεις, την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά και 
τεχνολογικά ινστιτούτα που φημίζονται για 
την αριστεία τους. Οι ΚΓΚ επιτρέπουν σε 
εταίρους παγκόσμιας κλάσης να ενωθούν 
σε νέες, μακρόπνοες διασυνοριακές 
συνθέσεις, να βελτιστοποιήσουν τους 
υφιστάμενους πόρους και να διευκολύνουν 
την πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες μέσω νέων αξιακών αλυσίδων, 
αντιμετωπίζοντας τον υψηλότερο κίνδυνο 
και τις προκλήσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 
του ΕΙΚΤ είναι επιχειρήσεις υψηλού 
βαθμού ενοποίησης, οι οποίες συνενώνουν 
εταίρους από τις επιχειρήσεις, την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά και 
τεχνολογικά ινστιτούτα που φημίζονται για 
την αριστεία τους. Οι ΚΓΚ επιτρέπουν σε 
εταίρους παγκόσμιας κλάσης να ενωθούν 
σε νέες διασυνοριακές συνθέσεις, να 
βελτιστοποιήσουν τους υφιστάμενους 
πόρους και να διευκολύνουν την πρόσβαση 
σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω 

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 
του ΕΙΚΤ είναι επιχειρήσεις υψηλού 
βαθμού ενοποίησης, οι οποίες συνενώνουν 
εταίρους από τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά και 
τεχνολογικά ινστιτούτα που φημίζονται για 
την αριστεία τους. Οι ΚΓΚ επιτρέπουν σε 
εταίρους παγκόσμιας κλάσης να ενωθούν 
σε νέες διασυνοριακές συνθέσεις, να 
βελτιστοποιήσουν τους υφιστάμενους 
πόρους και να διευκολύνουν την πρόσβαση 
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νέων αξιακών αλυσίδων, αντιμετωπίζοντας 
τον υψηλότερο κίνδυνο και τις προκλήσεις 
μεγαλύτερης κλίμακας.

σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω 
νέων αξιακών αλυσίδων, αντιμετωπίζοντας 
τον υψηλότερο κίνδυνο και τις προκλήσεις 
μεγαλύτερης κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 1784
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 2 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ταλέντο αποτελεί κύριο συστατικό 
στοιχείο της καινοτομίας. Το ΕΙΚΤ 
αξιοποιεί τους ανθρώπους και τις 
αλληλεπιδράσεις τους, θέτοντας τους 
φοιτητές, τους ερευνητές και τους 
επιχειρηματίες στο κέντρο του δικού του 
μοντέλου καινοτομίας. Το EIΚT 
προσφέρει μια επιχειρηματική και 
δημιουργική κουλτούρα και 
διεπιστημονική εκπαίδευση σε ταλαντούχα 
άτομα, μέσω του μεταπτυχιακού (Masters) 
και του διδακτορικού τίτλου σπουδών 
(PhD) με τη σφραγίδα του ΕΙΚΤ, οι οποίοι
πρόκειται να αναδειχθούν σε διεθνώς 
αναγνωρισμένα σήματα αριστείας. Με 
αυτόν τον τρόπο, το ΕΙΚΤ προωθεί 
δυναμικά την κινητικότητα εντός του 
τριγώνου της γνώσης.

Το ταλέντο αποτελεί κύριο συστατικό 
στοιχείο της καινοτομίας. Το ΕΙΚΤ 
αξιοποιεί τους ανθρώπους και τις 
αλληλεπιδράσεις τους, θέτοντας τους 
φοιτητές, τους ερευνητές και τους 
επιχειρηματίες στο κέντρο του δικού του 
μοντέλου καινοτομίας. Το EIΚT 
προσφέρει μια επιχειρηματική και 
δημιουργική κουλτούρα και 
διεπιστημονική εκπαίδευση σε ταλαντούχα 
άτομα, μέσω του μεταπτυχιακού (Masters) 
και του διδακτορικού τίτλου σπουδών 
(PhD) με τη σφραγίδα του ΕΙΚΤ, καθώς 
και μέσω εκπαιδευτικών θερινών 
σεμιναρίων και σεμιναρίων εξ 
αποστάσεως, που πρόκειται να 
αναδειχθούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα 
σήματα αριστείας. Με αυτόν τον τρόπο, το 
ΕΙΚΤ προωθεί δυναμικά την κινητικότητα 
εντός του τριγώνου της γνώσης.

Or. en

Τροπολογία 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Το ΕΙΚΤ θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο, 
αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 
(ΚΓΚ) σε τομείς κοινωνιακών 
προκλήσεων ύψιστης σημασίας για το 
κοινό μέλλον της Ευρώπης. Ενώ οι ΚΓΚ 
έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας κατά τον 
καθορισμό των οικείων στρατηγικών και 
δραστηριοτήτων, υπάρχουν πολλά 
καινοτόμα χαρακτηριστικά που είναι κοινά 
σε όλες τις ΚΓΚ. Το EIΚT θα ενισχύσει 
επιπλέον τον αντίκτυπό του, καθιστώντας 
τις εμπειρίες των ΚΓΚ διαθέσιμες σε 
ολόκληρη την Ένωση και προωθώντας 
δυναμικά μια νέα κουλτούρα ανταλλαγής 
γνώσεων.

Το ΕΙΚΤ θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο, 
αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 
(ΚΓΚ) σε τομείς κοινωνιακών 
προκλήσεων ύψιστης σημασίας για το 
κοινό μέλλον της Ευρώπης. Ενώ οι ΚΓΚ 
έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας κατά τον 
καθορισμό των οικείων στρατηγικών και 
δραστηριοτήτων, υπάρχουν πολλά 
καινοτόμα χαρακτηριστικά που είναι κοινά 
σε όλες τις ΚΓΚ, όπου θα επιδιωχθούν ο 
συντονισμός και οι συνέργιες. Το EIΚT θα 
ενισχύσει επιπλέον τον αντίκτυπό του, 
καθιστώντας τις εμπειρίες των ΚΓΚ 
διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση, 
διαδίδοντας χρηστές πρακτικές σχετικά 
με το πώς να ενσωματωθεί το τρίγωνο 
της γνώσης και η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, προάγοντας την 
ενσωμάτωση πρόσθετων εταίρων και 
προωθώντας δυναμικά μια νέα κουλτούρα 
ανταλλαγής γνώσεων.

Or. en

Τροπολογία 1786
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο, 
αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 
(ΚΓΚ) σε τομείς κοινωνιακών 
προκλήσεων ύψιστης σημασίας για το 
κοινό μέλλον της Ευρώπης. Ενώ οι ΚΓΚ 
έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας κατά τον 
καθορισμό των οικείων στρατηγικών και 
δραστηριοτήτων, υπάρχουν πολλά 
καινοτόμα χαρακτηριστικά που είναι κοινά 

Το ΕΙΚΤ θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο 
μέσω των Κοινοτήτων Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) σε τομείς που 
προσφέρουν γνήσιο δυναμικό 
καινοτομίας. Ενώ οι ΚΓΚ έχουν μεγάλο 
βαθμό αυτονομίας κατά τον καθορισμό 
των οικείων στρατηγικών και 
δραστηριοτήτων, υπάρχουν πολλά 
καινοτόμα χαρακτηριστικά που είναι κοινά 
σε όλες τις ΚΓΚ. Το EIΚT θα ενισχύσει 
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σε όλες τις ΚΓΚ. Το EIΚT θα ενισχύσει 
επιπλέον τον αντίκτυπό του, καθιστώντας 
τις εμπειρίες των ΚΓΚ διαθέσιμες σε 
ολόκληρη την Ένωση και προωθώντας 
δυναμικά μια νέα κουλτούρα ανταλλαγής 
γνώσεων.

επιπλέον τον αντίκτυπό του, καθιστώντας 
τις εμπειρίες των ΚΓΚ διαθέσιμες σε 
ολόκληρη την Ένωση και προωθώντας 
δυναμικά μια νέα κουλτούρα ανταλλαγής 
γνώσεων.

Or. en

Τροπολογία 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο, 
αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 
(ΚΓΚ) σε τομείς κοινωνιακών 
προκλήσεων ύψιστης σημασίας για το 
κοινό μέλλον της Ευρώπης. Ενώ οι ΚΓΚ 
έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας κατά τον 
καθορισμό των οικείων στρατηγικών και 
δραστηριοτήτων, υπάρχουν πολλά 
καινοτόμα χαρακτηριστικά που είναι κοινά 
σε όλες τις ΚΓΚ. Το EIΚT θα ενισχύσει 
επιπλέον τον αντίκτυπό του, καθιστώντας 
τις εμπειρίες των ΚΓΚ διαθέσιμες σε 
ολόκληρη την Ένωση και προωθώντας 
δυναμικά μια νέα κουλτούρα ανταλλαγής 
γνώσεων.

Το ΕΙΚΤ θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο, 
αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 
(ΚΓΚ) ιδίως σε τομείς κοινωνιακών 
προκλήσεων ύψιστης σημασίας για το 
κοινό μέλλον της Ευρώπης. Ενώ οι ΚΓΚ 
έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας κατά τον 
καθορισμό των οικείων στρατηγικών και 
δραστηριοτήτων, υπάρχουν πολλά 
καινοτόμα χαρακτηριστικά που είναι κοινά 
σε όλες τις ΚΓΚ. Το EIΚT θα ενισχύσει 
επιπλέον τον αντίκτυπό του, καθιστώντας 
τις εμπειρίες των ΚΓΚ διαθέσιμες σε 
ολόκληρη την Ένωση και προωθώντας 
δυναμικά μια νέα κουλτούρα ανταλλαγής 
γνώσεων.

Or. en

Τροπολογία 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

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

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί στην απελευθέρωση 
του δυναμικού καινοτομίας των ατόμων 
και στην αξιοποίηση των ιδεών τους, 
ανεξάρτητα από τη θέση τους στην 
αλυσίδα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει επίσης στην 
αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού 
παραδόξου», δηλαδή ότι η υπάρχουσα 
άριστη έρευνα απέχει πόρρω από την 
πλήρη αξιοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει στην αξιοποίηση 
των ιδεών από την αγορά. Κυρίως μέσω 
των οικείων ΚΓΚ και της εστίασής του 
στην προώθηση του επιχειρηματικού 
πνεύματος, θα δημιουργήσει νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες υπό μορφή 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και εταιρειών 
τεχνοβλαστών, αλλά και εντός των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί στην απελευθέρωση 
του δυναμικού καινοτομίας των ατόμων 
και στην αξιοποίηση των ιδεών τους,
ανεξάρτητα από τη θέση τους στην 
αλυσίδα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει επίσης στην 
αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού 
παραδόξου», δηλαδή ότι η υπάρχουσα 
άριστη έρευνα απέχει πόρρω από την 
πλήρη αξιοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει στην αξιοποίηση 
των ιδεών από την αγορά. Το ΕΙΚΤ πρέπει 
να διασφαλίσει την ανοικτή πρόσβαση σε 
όλες τις ευρωπαϊκές ερευνητικές 
κοινότητες υψηλής ποιότητας. Κυρίως 
μέσω των οικείων ΚΓΚ και της εστίασής 
του στην προώθηση του επιχειρηματικού 
πνεύματος, θα δημιουργήσει νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες υπό μορφή 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και εταιρειών 
τεχνοβλαστών, αλλά και εντός των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1789
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί στην απελευθέρωση 
του δυναμικού καινοτομίας των ατόμων 
και στην αξιοποίηση των ιδεών τους, 
ανεξάρτητα από τη θέση τους στην 
αλυσίδα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει επίσης στην 
αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού 
παραδόξου», δηλαδή ότι η υπάρχουσα 
άριστη έρευνα απέχει πόρρω από την 
πλήρη αξιοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό, 

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί στην απελευθέρωση 
του δυναμικού καινοτομίας των ατόμων 
και στην αξιοποίηση των ιδεών τους, 
ανεξάρτητα από τη θέση τους στην 
αλυσίδα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει επίσης στην 
αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού 
παραδόξου», δηλαδή ότι η υπάρχουσα 
άριστη έρευνα απέχει πόρρω από την 
πλήρη αξιοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό, 
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το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει στην αξιοποίηση 
των ιδεών από την αγορά. Κυρίως μέσω 
των οικείων ΚΓΚ και της εστίασής του 
στην προώθηση του επιχειρηματικού 
πνεύματος, θα δημιουργήσει νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες υπό μορφή 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και εταιρειών 
τεχνοβλαστών, αλλά και εντός των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει στην αξιοποίηση 
των ιδεών από την αγορά και θα 
τροφοδοτεί την επίγνωση της σημασίας 
που έχει η μεταφορά των επιστημονικών 
ανακαλύψεων στη βιομηχανία. Κυρίως 
μέσω των οικείων ΚΓΚ και της εστίασής 
του στην προώθηση του επιχειρηματικού 
πνεύματος, θα δημιουργήσει νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες υπό μορφή 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και εταιρειών 
τεχνοβλαστών, αλλά και εντός των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1790
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί στην απελευθέρωση 
του δυναμικού καινοτομίας των ατόμων 
και στην αξιοποίηση των ιδεών τους, 
ανεξάρτητα από τη θέση τους στην 
αλυσίδα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει επίσης στην 
αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού 
παραδόξου», δηλαδή ότι η υπάρχουσα 
άριστη έρευνα απέχει πόρρω από την 
πλήρη αξιοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει στην αξιοποίηση 
των ιδεών από την αγορά. Κυρίως μέσω 
των οικείων ΚΓΚ και της εστίασής του 
στην προώθηση του επιχειρηματικού 
πνεύματος, θα δημιουργήσει νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες υπό μορφή 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και εταιρειών 
τεχνοβλαστών, αλλά και εντός των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί στην απελευθέρωση 
του δυναμικού καινοτομίας των ατόμων 
και στην αξιοποίηση των ιδεών τους, 
ανεξάρτητα από τη θέση τους στην 
αλυσίδα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει επίσης στην 
αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού 
παραδόξου», δηλαδή ότι η υπάρχουσα 
άριστη έρευνα απέχει πόρρω από την 
πλήρη αξιοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό, 
το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει στη μεταφορά
ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά. 
Κυρίως μέσω των οικείων ΚΓΚ και της 
εστίασής του στην προώθηση του 
επιχειρηματικού πνεύματος, θα 
δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες υπό μορφή νεοσύστατων 
επιχειρήσεων και εταιρειών τεχνοβλαστών, 
αλλά και εντός των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 1791
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 
ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 
σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 
υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 
αλλαγή του κλίματος ή η βιώσιμη 
ενέργεια. Το ΕΙΚΤ θα το επιτύχει αυτό με 
την τομεακή και διατομεακή καινοτομία 
που βασίζεται στην επιστημονική 
αριστεία και στοχεύει σε τομείς ικανούς 
να αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες 
προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1792
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 
ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 
σε τομείς που προσφέρουν γνήσιο 
δυναμικό καινοτομίας και σχετίζονται 
σαφώς με τις κοινωνιακές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζονται στο «Ορίζοντας 
2020». Με την αντιμετώπιση των κύριων 
κοινωνιακών προκλήσεων με 
συγκεντρωτικό τρόπο, το ΕΙΚΤ θα 
προωθήσει τις διεπιστημονικές και 
πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και θα 
συμβάλει στην επικέντρωση των 
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στις ΚΓΚ. ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 
στις ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 1793
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1794
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 
ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 
σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 
υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 
αλλαγή του κλίματος ή η βιώσιμη 

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

προκλήσεων με συγκεντρωτικό τρόπο, το 
ΕΙΚΤ θα προωθήσει τις διεπιστημονικές 
και πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και 
θα συμβάλει στην επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 
στις ΚΓΚ.

Or. it

Τροπολογία 1795
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 
στάδια της σταδιοδρομίας και θα 
εκπονήσει νέα και καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 
επαγγελματικά προσόντα που απορρέουν
από τη συνεχή εξέλιξη της κοινωνίας, της 
οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Για 
το σκοπό αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην ενθάρρυνση της 
αναγνώρισης των νέων πτυχίων και 
διπλωμάτων στα κράτη μέλη.

Or. it

Τροπολογία 1796
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 
στάδια της σταδιοδρομίας και θα στηρίξει 
και θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων 
και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών 
τα οποία θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη 
για νέα επαγγελματικά προσόντα που 
απορρέουν από πολύπλοκες κοινωνιακές 
και οικονομικές προκλήσεις. Για το σκοπό 
αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο 
ρόλο στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης 
των νέων πτυχίων και διπλωμάτων στα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1797
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1798
Oreste Rossi
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει επίσης 
ουσιαστικό ρόλο στον ακριβή ορισμό της 
έννοιας «επιχειρηματικότητα» μέσω των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, τα 
οποία προωθούν την επιχειρηματικότητα 
σε ένα πλαίσιο έντασης γνώσης, με βάση 
την καινοτόμο έρευνα και συμβάλλοντας 
σε λύσεις υψηλής κοινωνιακής σημασίας.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι ριψοκίνδυνο να επιδιώκεται η σύνδεση της έννοιας της επιχειρηματικότητας κατά τρόπο 
περιοριστικό με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε προκαθορισμό 
του ποιος είναι «επιχειρηματίας» και ποιος όχι.

Τροπολογία 1799
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί να πρωτοστατήσει σε 
νέες προσεγγίσεις της καινοτομίας και να 
αναπτύξει μια κοινή κουλτούρα 
καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων, 
μεταξύ άλλων ανταλλάσσοντας τις 
διαφορετικές εμπειρίες των οικείων ΚΓΚ 
μέσω ποικίλων μηχανισμών διάδοσης, 
όπως μιας πλατφόρμας ενδιαφερομένων 
μερών και ενός προγράμματος 
υποτροφιών.

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί να πρωτοστατήσει σε 
νέες προσεγγίσεις της καινοτομίας και να 
αναπτύξει μια κοινή κουλτούρα 
καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων, 
μεταξύ άλλων ανταλλάσσοντας τις 
διαφορετικές εμπειρίες των οικείων ΚΓΚ 
μέσω ποικίλων μηχανισμών διάδοσης, 
όπως μιας πλατφόρμας ενδιαφερομένων 
μερών, μέσω βραβείων και διαγωνισμών, 
εκθέσεων προϊόντων και διαδικασιών, 
δεξαμενών πνευματικής ιδιοκτησίας και 
ευρεσιτεχνίας και ενός προγράμματος 
υποτροφιών.

Or. en
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Τροπολογία 1800
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως με την 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 
δρώντας συμπληρωματικά ως προς άλλες 
πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Θα 
δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση και, 
συνεπώς, θα διαδραματίσει πρωτοποριακό 
ρόλο στο τοπίο της ευρωπαϊκής 
καινοτομίας. Όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ 
θα βασιστεί σταθερά στον ισχυρό 
αντίκτυπο της μόχλευσης, κινητοποιώντας 
τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ 
ολοκλήρου νέα μέσα για τη στοχευμένη 
στήριξη μεμονωμένων δραστηριοτήτων 
μέσω του Ιδρύματος του EIΚT.

Το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως με την 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 
δρώντας συμπληρωματικά ως προς άλλες 
πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Θα 
δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση και, 
συνεπώς, θα διαδραματίσει πρωτοποριακό 
ρόλο στο τοπίο της ευρωπαϊκής 
καινοτομίας. Όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ 
θα βασιστεί σταθερά στον ισχυρό 
αντίκτυπο της μόχλευσης, κινητοποιώντας 
τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ 
ολοκλήρου νέα μέσα για τη στοχευμένη 
στήριξη μεμονωμένων δραστηριοτήτων.

Or. it

Τροπολογία 1801
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 
συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 
συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα και τις 
επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 
συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 
συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα και τις 
επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 
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περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 
την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 
εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, περιφερειακής καινοτομίας 
και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
των περιφερειακών και εθνικών 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Με 
αυτό τον τρόπο, θα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
συνοχής της Ένωσης.

περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 
την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 
εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και 
της περιφερειακής και τοπικής 
καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο των τοπικών, περιφερειακών 
και εθνικών στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης. Με αυτό τον τρόπο, θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής συνοχής της Ένωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αν δεν συνδεθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση και με την αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να καλύψει ένα από τα 
μεγαλύτερα κενά της στην οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 
συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 
συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα και τις 
επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 
περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 
την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 
εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, περιφερειακής καινοτομίας 
και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
των περιφερειακών και εθνικών 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Με 
αυτό τον τρόπο, θα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
συνοχής της Ένωσης.

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 
συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 
συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα και τις 
επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 
περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 
την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 
εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, περιφερειακής καινοτομίας 
και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
των περιφερειακών ή/και εθνικών 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Με 
αυτό τον τρόπο, θα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
συνοχής της Ένωσης.
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