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Τροπολογία 1803
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδεικτική ανάλυση για το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι η 
ακόλουθη (σε εκατομμύρια ευρώ):

Η ενδεικτική ανάλυση για το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι η 
ακόλουθη (σε ποσοστό % του συνολικού 
προϋπολογισμού):

Or. en

Τροπολογία 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700



PE492.805v01-00 4/28 AM\907958EL.doc

EL

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 32,8%

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15,7%

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες Επιστήμες και τεχνολογίες 3,4%

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας 9,1%

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 3,5%

5. Εξάπλωση της αριστείας 0,9%

6. Επιστήμη και κοινωνία 0,3%

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 24,0%

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 17,2%

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4,0%

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 2,8%

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 37,7%

1. Υγεία και ευεξία 10,2%
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2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και 
της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 4,9%

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 7,1%

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 8,0%

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3,6%

6. Κατανόηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των κοινωνιακών αλλαγών· 2,0%

7. Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας στην Ευρώπη 1,9%

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 3,1%

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2,5%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΚΚΕρ είναι όργανο της ΕΕ που πραγματοποιεί έργο ζωτικής σημασίας στον τομέα της 
άμεσης έρευνας, έργο το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της καινοτομίας
«Ορίζοντας 2020». Αυτό δεν πρέπει να γίνει σε βάρος άλλων προγραμμάτων που έχουν ανάγκη 
αυξημένης χρηματοδότησης, όπως οι δράσεις «Μαρία Κιουρί».

Τροπολογία 1805
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280
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1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 32,2%

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 17,0%

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 4,0%

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας 7,4%

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 3,0%

5. Εξάπλωση της αριστείας 0,9%

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 26,0%

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 19,0%

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4,0%

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 3,0%
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ΙΙΙ Κοινωνικές προκλήσεις, με κατανομή: 36,4%

1. Υγεία και ευεξία 8,0%

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και 
της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 3,7%

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 9,1%

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 8,4%

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3,7%

6. Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
με δυνατότητες απόκρισης στις προκλήσεις 1,2%

7. Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της 
Ευρώπης και των πολιτών της 2,3%

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 3,0%

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2,3%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Or. en

Τροπολογία 1806
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT
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2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 31,8%

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 17,1%

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες Επιστήμες και τεχνολογίες 4%

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας 7,5%

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 3,2%

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 23,3%

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 17,8%

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4,6%

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 0,9%

ΙΙΙ Κοινωνικές προκλήσεις, με κατανομή: 41,3%

1. Υγεία και ευεξία 10,3%
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2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και 
της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 5,3%

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 7,5%

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 8,8%

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 4,1%

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 5,3%

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1,2%

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2,5%

ΣΥΝΟΛΟ «Ορίζοντας 2020» προ ITER 100%

Πρόσθετο κονδύλιο προϋπολογισμού για το ITER 3,2%1

ΣΥΝΟΛΟ «Ορίζοντας 2020» + ITER 103,2%

Or. en

Αιτιολόγηση

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m).
ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Τροπολογία 1807
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

                                               
1 Ο προϋπολογισμός για το ITER δεν πρέπει να είναι κατώτερος των 2,7 δις ευρώ.
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2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 30,9%

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15,2%

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3,5%

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας 8,9%

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 3,3%

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 23,3%
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1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 16,5%

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4,0%

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 2,8%

ΙΙΙ Κοινωνικές προκλήσεις, με κατανομή: 40,6%

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία 10,2%

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και 
της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 3,9%

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 7,1%

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 9,5%

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 6,0%

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 3,9%

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 3,1%

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2,1%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Or. en

Τροπολογία 1808
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802
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ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 29,2%

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 14,2%

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3,2%

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας 8,1%

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 3,2%

5. Η επιστήμη για την κοινωνία και μαζί με την κοινωνία 0,5%

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 28,5%

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 14,0%

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4,5%
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3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 10,0%

ΙΙΙ Κοινωνικές προκλήσεις, με κατανομή: 36,3%

1. Υγεία και ευεξία 8,5%

2. Επισιτιστική ασφάλεια, ασφάλεια και ποιότητα, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον 
τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 5,9%

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 8,2%

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές και κινητικότητα 6,8%

5. Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων 
και πρώτες ύλες 4,7%

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 2,2%

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 3,5%

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2,5%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Or. en

Τροπολογία 1809
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 
20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT
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2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 
35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 
1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών
2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27.1%

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 11.4%

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 5.1%

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας

7.4%

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υποδομών)

3.2%

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 28.8%

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 17.8%

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 6.8%

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 4.2%

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 39.2%

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 15%
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2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

5.3%

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 5.2%

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7.6%

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 1.2%

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4.9%

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 2.4%

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2.5%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να γίνουν διάφορες διορθώσεις/προσαρμογές στις προτεραιότητες της Επιτροπής 
χωρίς να τροποποιηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός. Για να επιτευχθεί ο στόχος της 
βιομηχανικής ηγεσίας, είναι στρατηγικής σημασίας να αυξηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στις πιστώσεις και αυξάνοντας τα ποσά που έχουν προβλεφθεί 
να διατεθούν σε καινοτόμες ΜΜΕ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του στόχου της έρευνας στις 
κοινωνικές προκλήσεις για την υγεία θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτή 
που παρέχεται από την Επιτροπή, με αυξημένο μερίδιο του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 1810
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802
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ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 
20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 
35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 
1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών
2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 10008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας 11503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υποδομών) 2802

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700
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ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να γίνουν διάφορες διορθώσεις/προσαρμογές στις προτεραιότητες της Επιτροπής 
χωρίς να τροποποιηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός. Για να επιτευχθεί ο στόχος της 
βιομηχανικής ηγεσίας, είναι στρατηγικής σημασίας να αυξηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στις πιστώσεις και αυξάνοντας τα ποσά που έχουν προβλεφθεί 
να διατεθούν σε καινοτόμες ΜΜΕ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του στόχου της έρευνας στις 
κοινωνικές προκλήσεις για την υγεία θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτή 
που παρέχεται από την Επιτροπή, με αυξημένο μερίδιο του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 1811
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505
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3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 11237

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας 8774

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802

5. Δημιουργία δικτύων αριστείας 1500

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280
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1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ Κοινωνικές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και 
της ναυτιλίας, και βιοοικονομία

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Or. en

Τροπολογία 1812
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802
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ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 2802

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15580 εκ των οποίων 500 
για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700
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ΙΙΙ Κοινωνικές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία 9077 εκ των οποίων 292 
για το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και 
της ναυτιλίας, και βιοοικονομία

4694 εκ των οποίων 150 
για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 210 
για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 247 
για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων 3573 εκ των οποίων 115 
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 4317 εκ των οποίων 138 
για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 3,64%

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740

Or. en

Τροπολογία 1813
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975 
εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια 
ευρώ για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια 
ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 
προηγμένα υλικά και την προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση, 575 
εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 
και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το 
διάστημα. Κατά συνέπεια, 6.663 
εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 

*Συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 58,5%
για τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και 
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκ του οποίου
20% για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 27,2% για τις 
νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και 
την προηγμένη κατασκευή και 
μεταποίηση, 3,3% για τη βιοτεχνολογία 
και 11,1% για το διάστημα.
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εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 –εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975 
εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια 
ευρώ για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια 
ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 
προηγμένα υλικά και την προηγμένη
κατασκευή και μεταποίηση, 575 
εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 
και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το 
διάστημα. Κατά συνέπεια, 6.663 
εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής.

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975 
εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια 
ευρώ για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια 
ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 
προηγμένα υλικά και την προηγμένη
κατασκευή και μεταποίηση, 575 
εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 
και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το 
διάστημα. Κατά συνέπεια, 6.663 
εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής. Ποσοστό τουλάχιστον της 
τάξεως του 20% του συνολικού 
συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον 
ειδικό στόχο ‘Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες’ 
και την προτεραιότητα ‘Κοινωνιακές 
προκλήσεις’ προορίζεται να διατεθεί στο 
ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1815
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 –εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975 
εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια 
ευρώ για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια 
ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 
προηγμένα υλικά και την προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση, 575 
εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 
και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το 
διάστημα. Κατά συνέπεια, 6.663 
εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής.

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975 
εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια 
ευρώ για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια 
ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 
προηγμένα υλικά και την προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση, 575 
εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 
και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το 
διάστημα εκ των οποίων 17-20% για 
εφαρμογή και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
συστημάτων πλοήγησης μέσω 
δορυφόρου. Κατά συνέπεια, 6.663 
εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 1816
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975 
εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια 
ευρώ για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια 
ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 
προηγμένα υλικά και την προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση, 575 
εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 
και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το 
διάστημα. Κατά συνέπεια, 6.663 

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975 
εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια 
ευρώ για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια 
ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 
προηγμένα υλικά και την προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση, 575 
εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 
και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το 
διάστημα (που περιλαμβάνουν επαρκή 
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εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής.

χρηματοδότηση του Galileo και των 
εφαρμογών του). Κατά συνέπεια, 6.663 
εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής.

Or. it

Τροπολογία 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν για 
την υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν για 
την υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Τουλάχιστον το ένα τρίτο αυτού 
διατίθεται στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1818
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν
για την υλοποίηση έργων του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET). Περίπου το 
ένα τρίτο αυτού μπορεί να διατεθεί στις 
ΜΜΕ.

Τουλάχιστον το ένα τρίτο από το εν λόγω 
ποσό διατίθεται για σχέδια σε σχέση με 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση κατά την τελική 
χρήση. Τουλάχιστον το ένα τρίτο αυτού 
διατίθεται στις ΜΜΕ.

Or. en
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Τροπολογία 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν για 
την υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν για 
την υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Τουλάχιστον το ένα τρίτο αυτού 
διατίθεται στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν
για την υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό διατίθενται για την 
υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1821
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν
για την υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό διατίθενται για την 
υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

**a Ποσοστό τουλάχιστον της τάξεως 
του 20% του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο 
‘Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες’ και την 
προτεραιότητα ‘Κοινωνιακές προκλήσεις’ 
προορίζεται να διατεθεί στο ειδικό μέσο 
για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 1823
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

*** Το συνολικό ποσό θα διατεθεί μέσω 
κονδυλίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

διαγράφεται
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6 παράγραφος 3. Το δεύτερο κονδύλιο 
ύψους 1.652 εκατομμυρίων θα διατεθεί 
κατ’ αναλογία από τους προϋπολογισμούς 
για τις «Κοινωνιακές προκλήσεις» και 
την «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες», σε ενδεικτική 
βάση και με την επιφύλαξη της 
επανεξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1824
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Δέσμη μέσων

Πρωταρχικός στόχος: Συμμετοχικά 
σχέδια.
Περιγραφή: Πανεπιστήμια, οργανώσεις 
ερευνητικών επιδόσεων, οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών 
(περιλαμβανομένων και ΜΚΟ), δημόσιες 
αρχές και επιχειρήσεις (ιδιαίτερα ΜΜΕ), 
σε συνεργασία με κοινούς στόχους και 
επιμερισμένες ικανότητες για την 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 
αμοιβαίας εκμάθησης και έρευνας για την 
επίτευξη αποτελεσμάτων που 
προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
διαφόρων τύπων εταίρων.
Επικρατούσα μορφή 
χρηματοδότησης/εκτέλεσης: 
Επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες 
συμβάσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προστίθεται στα προτεινόμενα από τον εισηγητή μέσα για ειδικές προσκλήσεις όσον αφορά την 
υποβολή σχεδίων όταν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο 
στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή όταν στο έργο συμμετέχουν ενεργά αυτές οι 
οργανώσεις και πολίτες, με αποτέλεσμα την αμοιβαία εκμάθηση μεταξύ των διαφόρων τύπων 
εταίρων.


