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Τροπολογία 378
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να δώσει ώθηση σε 
σημαντικές εξελίξεις στα όρια της γνώσης, 
το ΕΣΕ θα υποστηρίξει μεμονωμένα έργα 
σε οποιοδήποτε πεδίο της βασικής 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, 
συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, 
των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών 
επιστημών. Εάν ωστόσο κριθεί σκόπιμο, 
είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη ειδικά 
ερευνητικά αντικείμενα ή ειδικές 
ερευνητικές ομάδες-στόχοι (π.χ. νέα γενιά 
ερευνητών/νεοεμφανιζόμενες ομάδες) 
βάσει των στόχων του ΕΣΕ και των 
επιταγών αποτελεσματικής υλοποίηση. Θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε νέα και 
ραγδαίως αναπτυσσόμενα πεδία έρευνας 
που σχηματίζονται στα όρια της γνώσης 
και στη διεπαφή μεταξύ επιστημονικών ή 
τεχνολογικών κλάδων.

Προκειμένου να δώσει ώθηση σε 
σημαντικές εξελίξεις στα όρια της γνώσης, 
το ΕΣΕ θα υποστηρίξει μεμονωμένα έργα 
σε οποιοδήποτε πεδίο της βασικής 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, 
συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, 
των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών 
επιστημών και θα προωθήσει ειδικές 
προσκλήσεις στις περιπτώσεις όπου η 
δεσμευτική προϋπόθεση είναι ότι οι 
άριστοι ερευνητές αδυνατούν να 
αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους 
στην χώρα προέλευσής τους προς την 
οποία είναι αδύνατη η μεταφορά των 
επιχορηγήσεων. Εάν ωστόσο κριθεί 
σκόπιμο, είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη 
ειδικά ερευνητικά αντικείμενα ή ειδικές 
ερευνητικές ομάδες-στόχοι (π.χ. νέα γενιά 
ερευνητών/νεοεμφανιζόμενες ομάδες) 
βάσει των στόχων του ΕΣΕ και των 
επιταγών αποτελεσματικής υλοποίηση. Θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε νέα και 
ραγδαίως αναπτυσσόμενα πεδία έρευνας 
που σχηματίζονται στα όρια της γνώσης 
και στη διεπαφή μεταξύ επιστημονικών ή 
τεχνολογικών κλάδων.

Or. it

Τροπολογία 379
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να δώσει ώθηση σε 
σημαντικές εξελίξεις στα όρια της γνώσης, 
το ΕΣΕ θα υποστηρίξει μεμονωμένα έργα 
σε οποιοδήποτε πεδίο της βασικής 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, 
συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, 
των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών 
επιστημών. Εάν ωστόσο κριθεί σκόπιμο, 
είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη ειδικά 
ερευνητικά αντικείμενα ή ειδικές 
ερευνητικές ομάδες-στόχοι (π.χ. νέα γενιά 
ερευνητών/νεοεμφανιζόμενες ομάδες) 
βάσει των στόχων του ΕΣΕ και των 
επιταγών αποτελεσματικής υλοποίηση. Θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε νέα και 
ραγδαίως αναπτυσσόμενα πεδία έρευνας 
που σχηματίζονται στα όρια της γνώσης 
και στη διεπαφή μεταξύ επιστημονικών ή 
τεχνολογικών κλάδων.

Προκειμένου να δώσει ώθηση σε 
σημαντικές εξελίξεις στα όρια της γνώσης, 
το ΕΣΕ θα υποστηρίξει μεμονωμένα έργα 
σε οποιοδήποτε πεδίο της βασικής 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, 
συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, 
των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών 
επιστημών. Εάν ωστόσο κριθεί σκόπιμο, 
είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη ειδικά 
ερευνητικά αντικείμενα ή ειδικές 
ερευνητικές ομάδες-στόχοι (π.χ. νέα γενιά 
ερευνητών/νεοεμφανιζόμενες ομάδες, 
γυναίκες) βάσει των στόχων του ΕΣΕ και 
των επιταγών αποτελεσματικής υλοποίηση. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε νέα και 
ραγδαίως αναπτυσσόμενα πεδία έρευνας 
που σχηματίζονται στα όρια της γνώσης 
και στη διεπαφή μεταξύ επιστημονικών ή 
τεχνολογικών κλάδων.

Or. en

Τροπολογία 380
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχθούν επίσης ανεξάρτητοι 
ερευνητές κάθε ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών που 
ξεκινούν την αυτόνομη πορεία τους ως 
ανεξάρτητοι επικεφαλείς έρευνας, από 
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, 
προκειμένου να διεξάγουν την έρευνά τους 
στην Ευρώπη.

Θα υποστηριχθούν επίσης ανεξάρτητοι 
ερευνητές κάθε ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών που 
ξεκινούν την αυτόνομη πορεία τους ως 
ανεξάρτητοι επικεφαλείς έρευνας, από 
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, 
προκειμένου να διεξάγουν την έρευνά τους 
στην Ευρώπη. Επίσης, είναι δυνατή η 
παροχή στήριξης για την επιστροφή και 
επανένταξη των ερευνητών μετά τη λήξη 
μιας περιόδου χρηματοδότησης από το 
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ΕΣΕ, ιδίως σε συνδυασμό με το σύστημα 
της «έδρας ΕΣΕ».

Or. en

Τροπολογία 381
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχθούν επίσης ανεξάρτητοι 
ερευνητές κάθε ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών που 
ξεκινούν την αυτόνομη πορεία τους ως 
ανεξάρτητοι επικεφαλείς έρευνας, από 
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, 
προκειμένου να διεξάγουν την έρευνά τους 
στην Ευρώπη.

Θα υποστηριχθούν επίσης ανεξάρτητοι 
ερευνητές κάθε ηλικίας και ανεξαρτήτως 
του φύλου τους, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητών που ξεκινούν την αυτόνομη 
πορεία τους ως ανεξάρτητοι επικεφαλείς 
έρευνας, από οποιαδήποτε χώρα του 
κόσμου, προκειμένου να διεξάγουν την 
έρευνά τους στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 382
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, θα προαχθεί η έρευνα μεταξύ 
αρίστων ερευνητών από διαφορετικά 
κράτη μέλη μέσω της επιχορήγησης για 
συνέργεια του ΕΣΕ, που απεδείχθη πολύ 
ελκυστική για τους ερευνητές στο 
προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο.

Or. en
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Τροπολογία 383
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα ακολουθηθεί προσέγγιση με βάση την 
πρωτοβουλία των ερευνητών. Αυτό 
σημαίνει ότι το ΕΣΕ θα υποστηρίξει έργα 
που διεξάγονται από ερευνητές επί 
ερευνητικών αντικειμένων της επιλογής 
των ίδιων των ερευνητών, τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι 
προτάσεις θα αξιολογούνται με 
αποκλειστικό κριτήριο την υψηλή 
επιστημονική τους ποιότητα («αριστεία») 
όπως αυτή θα κρίνεται από ομότιμους, 
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για προτάσεις 
που έχουν υποβληθεί από νέες ερευνητικές 
ομάδες, ερευνητές της νέας γενεάς ή από 
ομάδες καθιερωμένες στο χώρο τους. Κατά 
την αξιολόγηση, θα δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις προτάσεις έντονα 
πρωτοποριακού χαρακτήρα και συνεπώς 
υψηλού επιστημονικού κινδύνου.

Θα ακολουθηθεί προσέγγιση με βάση την 
πρωτοβουλία των ερευνητών. Αυτό 
σημαίνει ότι το ΕΣΕ θα υποστηρίξει έργα 
που διεξάγονται από ερευνητές επί 
ερευνητικών αντικειμένων της επιλογής 
των ίδιων των ερευνητών, τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι 
προτάσεις θα αξιολογούνται με κριτήριο 
την υψηλή επιστημονική τους ποιότητα 
(«αριστεία») όπως αυτή θα κρίνεται από 
ομότιμους, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για 
προτάσεις που έχουν υποβληθεί από νέες 
ερευνητικές ομάδες, ερευνητές της νέας 
γενεάς ειδικά σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, ή από ομάδες καθιερωμένες 
στο χώρο τους. Κατά την αξιολόγηση, θα 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις 
έντονα πρωτοποριακού χαρακτήρα και 
συνεπώς υψηλού επιστημονικού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα ακολουθηθεί προσέγγιση με βάση την 
πρωτοβουλία των ερευνητών. Αυτό 
σημαίνει ότι το ΕΣΕ θα υποστηρίξει έργα 
που διεξάγονται από ερευνητές επί 
ερευνητικών αντικειμένων της επιλογής 
των ίδιων των ερευνητών, τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

Θα ακολουθηθεί προσέγγιση με βάση την 
πρωτοβουλία των ερευνητών. Αυτό 
σημαίνει ότι το ΕΣΕ θα υποστηρίξει έργα 
που διεξάγονται από ερευνητές επί 
ερευνητικών αντικειμένων της επιλογής 
των ίδιων των ερευνητών, τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
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προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι 
προτάσεις θα αξιολογούνται με 
αποκλειστικό κριτήριο την υψηλή 
επιστημονική τους ποιότητα («αριστεία») 
όπως αυτή θα κρίνεται από ομότιμους, 
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για προτάσεις 
που έχουν υποβληθεί από νέες ερευνητικές 
ομάδες, ερευνητές της νέας γενεάς ή από 
ομάδες καθιερωμένες στο χώρο τους. Κατά 
την αξιολόγηση, θα δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις προτάσεις έντονα 
πρωτοποριακού χαρακτήρα και συνεπώς 
υψηλού επιστημονικού κινδύνου.

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι 
προτάσεις θα αξιολογούνται με 
αποκλειστικό κριτήριο την υψηλή 
επιστημονική τους ποιότητα («αριστεία») 
όπως αυτή θα κρίνεται από ομότιμους, 
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για προτάσεις 
που έχουν υποβληθεί από νέες ερευνητικές 
ομάδες, ερευνητές της νέας γενεάς ή από 
ομάδες καθιερωμένες στο χώρο τους, και 
τη διάσταση της ισότητας των φύλων. 
Κατά την αξιολόγηση, θα δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις προτάσεις έντονα 
πρωτοποριακού χαρακτήρα και συνεπώς 
υψηλού επιστημονικού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην έκθεση Carvalho, τροπολογία 44.

Τροπολογία 385
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Επιστημονική στρατηγική: (1) Ανάπτυξη της επιστημονικής 
στρατηγικής:

Or. en

Τροπολογία 386
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Επιστημονική διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας:

(2) Διεξαγωγή επιστημονικής διαχείρισης, 
παρακολούθησης και ελέγχου ποιότητας:
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Or. en

Τροπολογία 387
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – 1η 
περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– όπου κρίνεται σκόπιμο, από 
επιστημονική άποψη, θα διαμορφώνει 
θέσεις για την εκτέλεση και διαχείριση των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των 
κριτηρίων αξιολόγησης, των διαδικασιών 
αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η επιλογή των 
εμπειρογνωμόνων, οι μέθοδοι αξιολόγησης 
από ομότιμους κριτές και αξιολόγησης των 
προτάσεων και οι αναγκαίοι κανόνες και 
κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, βάσει 
των οποίων θα προσδιορίζονται οι προς 
χρηματοδότηση προτάσεις υπό την 
επιτήρηση του επιστημονικού συμβουλίου· 
ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει κάθε άλλο 
ζήτημα που επηρεάζει τα επιτεύγματα και 
τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του 
ΕΣΕ και την ποιότητα της διεξαγόμενης 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των 
βασικών διατάξεων της πρότυπης 
συμφωνίας επιχορήγησης του ΕΣΕ·

– όπου κρίνεται σκόπιμο, από 
επιστημονική άποψη, θα διαμορφώνει 
θέσεις για την εκτέλεση και διαχείριση των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, θα 
προβαίνει στην ανάπτυξη κριτηρίων
αξιολόγησης, των διαδικασιών 
αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η επιλογή των 
εμπειρογνωμόνων, οι μέθοδοι αξιολόγησης 
από ομότιμους κριτές και αξιολόγησης των 
προτάσεων και οι αναγκαίοι κανόνες και 
κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, βάσει 
των οποίων θα προσδιορίζονται οι προς 
χρηματοδότηση προτάσεις υπό την 
επιτήρηση του επιστημονικού συμβουλίου· 
ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει κάθε άλλο 
ζήτημα που επηρεάζει τα επιτεύγματα και 
τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του 
ΕΣΕ και την ποιότητα της διεξαγόμενης 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των 
βασικών διατάξεων της πρότυπης 
συμφωνίας επιχορήγησης του ΕΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 388
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κοινοποίηση και διάδοση: (3) Οργάνωση της κοινοποίησης και 
διάδοσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – 1η 
περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- θα εξασφαλίζει την κοινοποίηση στην 
επιστημονική κοινότητα και σε 
ενδιαφερόμενους ζωτικής σημασίας των 
δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του 
ΕΣΕ·

- θα εξασφαλίζει την κοινοποίηση στην 
επιστημονική κοινότητα, σε 
ενδιαφερόμενους ζωτικής σημασίας και σε 
περιφερειακούς και εθνικούς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, των 
δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του
ΕΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 390
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – 1η 
περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- θα προσπαθεί να προωθεί την ενεργό 
συμμετοχή ερευνητών από ευρωπαϊκές 
περιφέρειες που υποεκπροσωπούνται.



PE492.815v01-00 10/145 AM\907981EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – 2η 
περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- θα υποβάλλει τακτικά στην Επιτροπή 
εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές 
του.

- θα υποβάλλει τακτικά στην Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εκθέσεις σχετικά με τις 
δραστηριότητές του.

Or. fr

Τροπολογία 392
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
αποζημιώνονται για τα καθήκοντα που 
εκτελούν με αμοιβή και όπου απαιτείται με 
αποζημίωση των εξόδων ταξιδίου και 
διαμονής.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
αποζημιώνονται για τα καθήκοντα που 
εκτελούν με αμοιβή και όπου απαιτείται με 
αποζημίωση των εξόδων ταξιδίου και 
διαμονής, δεόντως τεκμηριωμένων, σε 
ποσοστό 50%.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμη η αναφορά μέγιστου ορίου για την αποζημίωση των εξόδων ταξιδίου και 
διαμονής για την αποφυγή καταχρήσεων και σπατάλης πόρων.

Τροπολογία 393
Oreste Rossi
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος του ΕΣΕ εδρεύει στις 
Βρυξέλλες καθόλη τη διάρκεια της θητείας 
του και αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο 
του/της στις εργασίες που αφορούν το 
ΕΣΕ. Η αποζημίωσή του ανέρχεται σε 
επίπεδα παρόμοια με τα ανώτατα στελέχη 
της Επιτροπής.

Ο πρόεδρος του ΕΣΕ εδρεύει στις 
Βρυξέλλες καθόλη τη διάρκεια της θητείας 
του. Η αποζημίωσή του ανέρχεται σε 
επίπεδα παρόμοια με τα ανώτατα στελέχη 
της Επιτροπής.

Or. it

Τροπολογία 394
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει τρεις 
αντιπροέδρους από τα μέλη του. Οι εν 
λόγω αντιπρόεδροι επικουρούν τον 
πρόεδρο στις εκπροσωπήσεις του και στην 
οργάνωση της εργασίας. Μπορούν επίσης 
να κατέχουν και τον τίτλο του 
αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας.

Το επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει έναν 
αντιπρόεδρο από τα μέλη του ο οποίος 
επικουρεί τον πρόεδρο στις 
εκπροσωπήσεις του και στην οργάνωση 
της εργασίας. Μπορεί επίσης να κατέχει
και τον τίτλο του αντιπροέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Or. it

Τροπολογία 395
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρέχεται υποστήριξη στους τρεις 
αντιπροέδρους για να εξασφαλιστεί 

διαγράφεται
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επαρκής τοπική διοικητική βοήθεια στα 
ιδρύματα από τα οποία προέρχονται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγήν σπατάλης πόρων, είναι άσκοπος ο διπλασιασμός των γραφειοκρατικών δομών.

Τροπολογία 396
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος του ΕΣΕ και τα μέλη του 
επιστημονικού συμβουλίου ασκούν τα 
καθήκοντά τους βάσει αποκλειστικής 
εντολής και με πλήρη απασχόληση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας του ΕΣΕ, είναι σκόπιμο να 
εξειδικεύονται οι απαιτήσεις σχετικά με την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων. 

Τροπολογία 397
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση του ΕΣΕ θα διεξάγεται από 
προσωπικό που θα προσληφθεί για το 
σκοπό αυτό, εάν απαιτηθεί, ακόμη και
μεταξύ των υπαλλήλων των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, και θα καλύπτει μόνον 
τις πραγματικές διοικητικές ανάγκες για να 
εξασφαλισθεί η σταθερότητα και συνέχεια 
που απαιτούνται για μια αποτελεσματική 

Η διαχείριση του ΕΣΕ θα διεξάγεται από 
προσωπικό που θα προσληφθεί για το 
σκοπό αυτό και θα καλύπτει μόνον τις 
πραγματικές διοικητικές ανάγκες για να 
εξασφαλισθεί η σταθερότητα και συνέχεια 
που απαιτούνται για μια αποτελεσματική 
διοίκηση.
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διοίκηση.

Or. it

Τροπολογία 398
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση του ΕΣΕ θα διεξάγεται από
προσωπικό που θα προσληφθεί για το 
σκοπό αυτό, εάν απαιτηθεί, ακόμη και 
μεταξύ των υπαλλήλων των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, και θα καλύπτει μόνον 
τις πραγματικές διοικητικές ανάγκες για να 
εξασφαλισθεί η σταθερότητα και συνέχεια 
που απαιτούνται για μια αποτελεσματική 
διοίκηση.

Η διαχείριση του ΕΣΕ θα διεξάγεται από
ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης και θα 
καλύπτει μόνον τις πραγματικές 
διοικητικές ανάγκες για να εξασφαλισθεί η 
σταθερότητα και συνέχεια που απαιτούνται 
για μια αποτελεσματική διοίκηση.

Or. it

Τροπολογία 399
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1 - 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα διορίζει τον διευθυντή και τα ανώτατα 
στελέχη της ειδικής εκτελεστικής δομής 
λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του 
επιστημονικού συμβουλίου,

θα διορίζει και θα ανακαλεί τον διευθυντή 
και τα ανώτατα στελέχη της ειδικής 
εκτελεστικής δομής λαμβάνοντας υπόψη 
την άποψη του επιστημονικού συμβουλίου,

Or. fr

Τροπολογία 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1 - 5η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θα ενημερώνει τακτικά την επιτροπή 
προγράμματος σχετικά με την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ.

– θα ενημερώνει τακτικά την επιτροπή 
προγράμματος σχετικά με την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ και με τα 
αποτελέσματα, διασφαλίζοντας ότι 
ενημερώνονται συνεχώς με βάση τα 
τελευταία στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 401
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1 - 5η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα ενημερώνει τακτικά την επιτροπή 
προγράμματος σχετικά με την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ.

θα ενημερώνει τακτικά την επιτροπή 
προγράμματος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
ΕΣΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του 
ΕΣΕ. 

Τροπολογία 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επιτυχή αξιοποίηση νέων βάσεων Για την επιτυχή αξιοποίηση νέων βάσεων 
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για τις ριζικά νέες τεχνολογίες του 
μέλλοντος είναι απαραίτητη η υποστήριξη 
ενός μεγάλου συνόλου διορατικών 
ερευνητικών προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας συνεργασίας υψηλού κινδύνου 
σε εμβρυακή κατάσταση. Η 
δραστηριότητα αυτή η οποία δεν είναι ούτε 
επίκαιρη ούτε εθιμική, αναγνωρίζει νέες 
ιδέες, όποτε προκύψουν και από όπου και 
αν προέρχονται, εντός του ευρύτερου 
δυνατού φάσματος θεμάτων και 
επιστημονικών τομέων. Η υποβοήθηση της 
ανάπτυξης τέτοιων ευαίσθητων ιδεών 
προϋποθέτει μια ευέλικτη, τολμηρή και σε 
μεγάλο βαθμό διεπιστημονική ερευνητική 
προσέγγιση, που υπερβαίνει τα αυστηρά 
τεχνολογικά όρια. Η προσέλκυση και η 
προώθηση της συμμετοχής νέων φορέων 
υψηλού δυναμικού στην έρευνα και την 
καινοτομία, όπως νέων ερευνητών και 
ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, είναι επίσης 
σημαντική για την ανάδειξη των 
επιστημονικών και βιομηχανικών ηγετών 
του μέλλοντος.

για τις ριζικά νέες τεχνολογίες του 
μέλλοντος είναι απαραίτητη η υποστήριξη 
ενός μεγάλου συνόλου διορατικών 
ερευνητικών προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας συνεργασίας υψηλού κινδύνου 
σε αρχικό στάδιο. Η δραστηριότητα αυτή 
η οποία δεν είναι ούτε επίκαιρη ούτε 
εθιμική, αναγνωρίζει νέες ιδέες, όποτε 
προκύψουν και από όπου και αν 
προέρχονται, εντός του ευρύτερου δυνατού 
φάσματος θεμάτων και επιστημονικών 
τομέων. Η υποβοήθηση της ανάπτυξης 
τέτοιων ευαίσθητων ιδεών προϋποθέτει μια 
ευέλικτη, τολμηρή και σε μεγάλο βαθμό 
διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση, 
που υπερβαίνει τα αυστηρά τεχνολογικά 
όρια. Η προσέλκυση και η προώθηση της 
συμμετοχής νέων φορέων υψηλού 
δυναμικού στην έρευνα και την 
καινοτομία, όπως νέων ερευνητών και 
ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, είναι επίσης 
σημαντική για την ανάδειξη των 
επιστημονικών και βιομηχανικών ηγετών 
του μέλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες στους τρεις πυλώνες 
των FET συμπληρώνονται από ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων δικτύωσης και 
δραστηριοτήτων που βασίζονται σε
κοινότητες για τη δημιουργία μιας γόνιμης 
και εύρωστης ευρωπαϊκής βάσης για την 
επιστημονικά καθοριζόμενη έρευνα με 
στόχο τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Θα 
υποστηρίξουν τις μελλοντικές εξελίξεις 
των δραστηριοτήτων FET, θα ενισχύσουν 
το διάλογο σχετικά με τις συνέπειες των 

Οι δραστηριότητες στους τρεις πυλώνες 
των FET συμπληρώνονται από ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων δικτύωσης και 
δραστηριοτήτων που βασίζονται σε 
κοινότητες για τη δημιουργία μιας γόνιμης 
και εύρωστης ευρωπαϊκής βάσης για την 
επιστημονικά καθοριζόμενη έρευνα με 
στόχο τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Θα 
υποστηρίξουν τις μελλοντικές εξελίξεις 
των δραστηριοτήτων FET, θα ενισχύσουν 
το διάλογο σχετικά με τις συνέπειες των 
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νέων τεχνολογιών και θα επιταχύνουν τον 
αντίκτυπο.

νέων τεχνολογιών και θα επιταχύνουν τον 
αντίκτυπο. Οι δραστηριότητες FET θα
πρέπει να είναι ανοικτές στη συνεργασία 
με τρίτες χώρες, με βάση το κοινό 
συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, και με 
παράλληλη προστασία των ευρωπαϊκών 
συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο ΜΝΤ θα 
εξασφαλίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα
συμβάλουν στη συνολική επιστημονική 
στρατηγική και στον καθορισμό του 
προγράμματος εργασιών.

Η Επιτροπή θα έχει την υποχρέωση να 
διαβουλεύεται με τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους για το πρόγραμμα 
FEST, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημόνων, ερευνητών και μηχανικών 
εξαιρετικής φήμης και κατάλληλης 
εμπειρογνωμοσύνης που θα διασφαλίζουν 
μια ποικιλομορφία ερευνητικών πεδίων 
και θα ενεργούν με την προσωπική τους 
ιδιότητα με στόχο να συμβάλουν στη 
συνολική επιστημονική στρατηγική. 
Ειδικότερα θα διαβουλεύεται σχετικά με
τη θέσπιση των προτεραιοτήτων και των 
απαραίτητων τροποποιήσεων του 
προγράμματος εργασιών,
περιλαμβανομένων των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων και των κριτηρίων 
για την αποτροπή επικαλύψεων.

Για την αποφυγή αλληλεπικάλυψης των 
προσπαθειών, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επιδιώκει, όποτε είναι δυνατόν κατά την 
εφαρμογή του Ορίζοντας 2020, τη χρήση 
των υπαρχόντων μέσων διαβούλευσης, 
όπως, μεταξύ άλλων, των Ευρωπαϊκών 
Καινοτόμων Συμπράξεων, των 
Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών 
και των Πρωτοβουλιών Κοινού 
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Προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 405
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 60% των πόρων FEST θα
προορίζονται να καλύψουν μια από τη 
βάση προς την κορυφή συνεργατική 
συνοριακή έρευνα σε όλους τους τομείς, 
ενώ όχι πάνω από το 25% θα 
επικεντρωθεί στη συνέχιση κάποιων 
εμβληματικών πρωτοβουλιών FEST που 
αποτελούν πρόκληση.

Or. en

Τροπολογία 406
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με τη 
δημιουργία και την υποστήριξη της 
αριστείας μέσω ενός σημαντικού μεριδίου 
της υψηλής ποιότητας αρχικής κατάρτισης 
των νέων ερευνητών και των διδακτορικών 
φοιτητών σε όλα τα κράτη μέλη και τις 
συνδεδεμένες χώρες. Εφοδιάζοντας τους 
νέους ερευνητές με διάφορες δεξιότητες 
που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν 
υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, 
η νέα γενιά ερευνητών θα επωφεληθεί από 
βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας 

Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με τη 
δημιουργία και την υποστήριξη της 
αριστείας μέσω ενός σημαντικού μεριδίου 
της υψηλής ποιότητας αρχικής κατάρτισης 
των νέων ερευνητών και των διδακτορικών 
φοιτητών σε όλα τα κράτη μέλη και τις 
συνδεδεμένες χώρες. Εφοδιάζοντας τους 
νέους ερευνητές με διάφορες δεξιότητες 
που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν 
υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, 
η νέα γενιά ερευνητών θα επωφεληθεί από 
βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας 
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τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση 
των νέων σε ερευνητικές σταδιοδρομίες.

τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένου του μη 
κερδοσκοπικού τομέα της κοινωνίας των 
πολιτών, ενισχύοντας έτσι την 
προσέλκυση των νέων σε ερευνητικές 
σταδιοδρομίες.

Or. en

Τροπολογία 407
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με τη 
δημιουργία και την υποστήριξη της 
αριστείας μέσω ενός σημαντικού μεριδίου 
της υψηλής ποιότητας αρχικής κατάρτισης 
των νέων ερευνητών και των διδακτορικών 
φοιτητών σε όλα τα κράτη μέλη και τις 
συνδεδεμένες χώρες. Εφοδιάζοντας τους 
νέους ερευνητές με διάφορες δεξιότητες 
που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν 
υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, 
η νέα γενιά ερευνητών θα επωφεληθεί από 
βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας 
τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση 
των νέων σε ερευνητικές σταδιοδρομίες.

Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με τη 
δημιουργία και την υποστήριξη της 
αριστείας μέσω ενός σημαντικού μεριδίου 
της υψηλής ποιότητας αρχικής κατάρτισης 
των νέων ερευνητών και των διδακτορικών 
φοιτητών σε όλα τα κράτη μέλη και τις 
συνδεδεμένες χώρες. Εφοδιάζοντας τους 
νέους ερευνητές με διάφορες δεξιότητες 
που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν 
υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, 
η νέα γενιά ερευνητών θα επωφεληθεί από 
βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας 
τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση
των νέων σε ερευνητικές σταδιοδρομίες.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι 
υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει σαφώς να 
αναγνωρίζονται ως μία από τις κύριες 
ομάδες-στόχους του νέου προγράμματος 
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό, των οποίων οι 
πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά 
τρόπο συμπληρωματικό με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020».

Or. fr
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Τροπολογία 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω της 
υποστήριξης ανταγωνιστικών επιλεγμένων 
προγραμμάτων ερευνητικής κατάρτισης 
ανά την ΕΕ, τα οποία υλοποιούνται από 
συμπράξεις πανεπιστημίων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και 
άλλων κοινωνικοοικονομικών φορέων από 
διαφορετικές χώρες σε όλη τη Ευρώπη 
καθώς και σε τρίτες χώρες. Θα 
υποστηριχθούν επίσης μεμονωμένα 
ιδρύματα που δύνανται να παράσχουν το 
ίδιο εμπλουτισμένο περιβάλλον. Θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η ευελιξία στην 
υλοποίηση των στόχων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες. 
Συνήθως, οι επιτυχείς συμπράξεις θα έχουν 
τη μορφή δικτύων ερευνητικής κατάρτισης 
ή βιομηχανικών διδακτορικών, ενώ τα 
μεμονωμένα ιδρύματα θα συμμετέχουν 
συνήθως σε καινοτόμα διδακτορικά 
προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, 
προβλέπεται η υποστήριξη των καλύτερων 
νέων ερευνητών από κάθε χώρα ώστε να 
συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα 
αριστείας.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω της 
υποστήριξης ανταγωνιστικών επιλεγμένων 
προγραμμάτων ερευνητικής κατάρτισης 
ανά την ΕΕ, επιτρέποντας στους 
ερευνητές να αναπτύξουν το ερευνητικό 
τους πρόγραμμα, τα οποία υλοποιούνται 
από συμπράξεις πανεπιστημίων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, 
ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων από διαφορετικές χώρες σε όλη τη 
Ευρώπη καθώς και σε τρίτες χώρες. Θα 
υποστηριχθούν επίσης μεμονωμένα 
ιδρύματα που δύνανται να παράσχουν το 
ίδιο εμπλουτισμένο περιβάλλον. Θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η ευελιξία στην 
υλοποίηση των στόχων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες. 
Συνήθως, οι επιτυχείς συμπράξεις θα 
έχουν, μεταξύ άλλων, τη μορφή δικτύων 
ερευνητικής κατάρτισης ή βιομηχανικών 
διδακτορικών, ενώ τα μεμονωμένα 
ιδρύματα θα συμμετέχουν συνήθως, αλλά 
όχι αναγκαστικά, σε καινοτόμα 
διδακτορικά προγράμματα. Στο πλαίσιο 
αυτό, προβλέπεται η υποστήριξη των 
καλύτερων νέων ερευνητών από κάθε 
χώρα ώστε να συμμετάσχουν σε αυτά τα 
προγράμματα αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 409
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω της 
υποστήριξης ανταγωνιστικών επιλεγμένων 
προγραμμάτων ερευνητικής κατάρτισης 
ανά την ΕΕ, τα οποία υλοποιούνται από 
συμπράξεις πανεπιστημίων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και 
άλλων κοινωνικοοικονομικών φορέων από 
διαφορετικές χώρες σε όλη τη Ευρώπη 
καθώς και σε τρίτες χώρες. Θα 
υποστηριχθούν επίσης μεμονωμένα 
ιδρύματα που δύνανται να παράσχουν το 
ίδιο εμπλουτισμένο περιβάλλον. Θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η ευελιξία στην 
υλοποίηση των στόχων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες. 
Συνήθως, οι επιτυχείς συμπράξεις θα έχουν 
τη μορφή δικτύων ερευνητικής κατάρτισης 
ή βιομηχανικών διδακτορικών, ενώ τα 
μεμονωμένα ιδρύματα θα συμμετέχουν 
συνήθως σε καινοτόμα διδακτορικά 
προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, 
προβλέπεται η υποστήριξη των καλύτερων 
νέων ερευνητών από κάθε χώρα ώστε να 
συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα 
αριστείας.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω της 
υποστήριξης ανταγωνιστικών επιλεγμένων 
προγραμμάτων ερευνητικής κατάρτισης 
ανά την ΕΕ, τα οποία υλοποιούνται από 
συμπράξεις πανεπιστημίων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και 
άλλων κοινωνικοοικονομικών φορέων από 
διαφορετικές χώρες σε όλη τη Ευρώπη 
καθώς και σε τρίτες χώρες. Θα 
υποστηριχθούν επίσης μεμονωμένα 
ιδρύματα που δύνανται να παράσχουν το 
ίδιο εμπλουτισμένο περιβάλλον. Θα πρέπει 
να διασφαλίζεται πλήρης ευελιξία στην 
υλοποίηση των στόχων σε θέματα 
διάρκειας, φορέα υποδοχής, αριθμού 
ασκούμενων μέσα στο συνολικά 
συμφωνημένο δίκτυο υποδοχής και 
ύψους χρηματοδότησης του κάθε 
προγράμματος, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες. 
Συνήθως, οι επιτυχείς συμπράξεις θα έχουν 
τη μορφή δικτύων ερευνητικής κατάρτισης 
ή βιομηχανικών διδακτορικών ή έναν 
συνδυασμό τους ως Εικονικά Κέντρα 
Μάθησης, ενώ τα μεμονωμένα ιδρύματα 
θα συμμετέχουν συνήθως σε καινοτόμα 
διδακτορικά προγράμματα. Στο πλαίσιο 
αυτό, προβλέπεται η υποστήριξη των 
καλύτερων νέων ερευνητών από κάθε 
χώρα ώστε να συμμετάσχουν σε αυτά τα 
προγράμματα αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 410
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα 



AM\907981EL.doc 21/145 PE492.815v01-00

EL

έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και τη 
διεύρυνση βασικών ερευνητικών 
ικανοτήτων, εφοδιάζοντας παράλληλα τους 
ερευνητές με δημιουργική σκέψη, 
επιχειρηματικό πνεύμα και δεξιότητες 
καινοτομίας που θα ανταποκρίνονται στις 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα προγράμματα θα παρέχουν επίσης 
κατάρτιση σε μεταβιβάσιμες ικανότητες 
όπως ομαδική εργασία, ανάληψη 
κινδύνων, διαχείριση έργου, τυποποίηση, 
επιχειρηματικότητα, δεοντολογία, 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
επικοινωνία και κοινωνιακές προεκτάσεις 
που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία, 
την ανάπτυξη, την εμπορική διάθεση και 
τη διάδοση της καινοτομίας.

έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και τη 
διεύρυνση βασικών ερευνητικών 
ικανοτήτων, επιτρέποντας στους 
ερευνητές να αναπτύξουν το ερευνητικό 
τους πρόγραμμα, και εφοδιάζοντας 
παράλληλα τους ερευνητές με δημιουργική 
σκέψη, επιχειρηματικό πνεύμα και 
δεξιότητες καινοτομίας που θα 
ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα προγράμματα θα 
παρέχουν επίσης κατάρτιση σε 
μεταβιβάσιμες ικανότητες όπως ομαδική 
εργασία, ανάληψη κινδύνων, διαχείριση 
έργου, τυποποίηση, επιχειρηματικότητα, 
δεοντολογία, δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας, επικοινωνία και κοινωνιακές 
προεκτάσεις που είναι απαραίτητες για τη 
δημιουργία, την ανάπτυξη, την εμπορική 
διάθεση και τη διάδοση της καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 411
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα 
έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και τη 
διεύρυνση βασικών ερευνητικών 
ικανοτήτων, εφοδιάζοντας παράλληλα τους 
ερευνητές με δημιουργική σκέψη, 
επιχειρηματικό πνεύμα και δεξιότητες 
καινοτομίας που θα ανταποκρίνονται στις 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα προγράμματα θα παρέχουν επίσης 
κατάρτιση σε μεταβιβάσιμες ικανότητες 
όπως ομαδική εργασία, ανάληψη 
κινδύνων, διαχείριση έργου, τυποποίηση, 
επιχειρηματικότητα, δεοντολογία, 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
επικοινωνία και κοινωνιακές προεκτάσεις 
που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία, 

Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα 
έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και τη 
διεύρυνση βασικών ερευνητικών 
ικανοτήτων, εφοδιάζοντας παράλληλα τους 
ερευνητές με δημιουργική σκέψη, 
επιχειρηματικό πνεύμα και δεξιότητες 
καινοτομίας που θα ανταποκρίνονται στις 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα προγράμματα θα παρέχουν επίσης 
κατάρτιση σε μεταβιβάσιμες ικανότητες 
όπως ομαδική εργασία, ανάληψη 
κινδύνων, διαχείριση έργου, τυποποίηση, 
επιχειρηματικότητα, δεοντολογία, 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
(ΔΔΙ), επικοινωνία και κοινωνιακές 
προεκτάσεις που είναι απαραίτητες για τη 
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την ανάπτυξη, την εμπορική διάθεση και 
τη διάδοση της καινοτομίας.

δημιουργία, την ανάπτυξη, την εμπορική 
διάθεση και τη διάδοση της καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέεπι να εισαχθούν τα αρκτικόλεξα.

Τροπολογία 412
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ελκυστική 
για τους νέους ερευνητές, Ευρωπαίους και 
μη. Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με την 
υποστήριξη δελεαστικών ευκαιριών 
σταδιοδρομίας για έμπειρους ερευνητές 
τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα και με την ενθάρρυνση της 
μετακίνησής τους μεταξύ χωρών, τομέων 
και επιστημονικών πεδίων με σκοπό τη 
βελτίωση του δυναμικού τους ως προς τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ελκυστική 
για τους νέους ερευνητές, Ευρωπαίους και 
μη. Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με την 
υποστήριξη δελεαστικών ευκαιριών 
σταδιοδρομίας για έμπειρους ερευνητές 
τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένου του μη 
κερδοσκοπικού τομέα της κοινωνίας των 
πολιτών, και με την ενθάρρυνση της 
μετακίνησής τους μεταξύ χωρών, τομέων 
και επιστημονικών πεδίων με σκοπό τη 
βελτίωση του δυναμικού τους ως προς τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 413
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ελκυστική 
για τους νέους ερευνητές, Ευρωπαίους και 

Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ελκυστική 
για τους νέους ερευνητές, Ευρωπαίους και 
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μη. Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με την 
υποστήριξη δελεαστικών ευκαιριών 
σταδιοδρομίας για έμπειρους ερευνητές 
τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα και με την ενθάρρυνση της 
μετακίνησής τους μεταξύ χωρών, τομέων 
και επιστημονικών πεδίων με σκοπό τη 
βελτίωση του δυναμικού τους ως προς τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία.

μη. Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα με την 
υποστήριξη δελεαστικών ευκαιριών 
σταδιοδρομίας για ερευνητές σε αρχικό 
στάδιο και για έμπειρους ερευνητές τόσο 
στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα 
και με την ενθάρρυνση της μετακίνησής 
τους μεταξύ χωρών, τομέων και 
επιστημονικών πεδίων με σκοπό τη 
βελτίωση του δυναμικού τους ως προς τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 414
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
της επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
της επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Πρόσθετη
χρηματοδότηση θα πρέπει επίσης να
διατίθεται για την προώθηση της 
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αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

κινητικότητας των ερευνητών προς 
ιδρύματα των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών. Θα ενθαρρυνθούν επίσης να 
μετακινηθούν από το δημόσιο στον 
ιδιωτικό τομέα ή αντίστροφα μέσω της 
υποστήριξης προσωρινών θέσεων 
εργασίας. Οι ευκαιρίες μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπουν 
συνδυασμένες θέσεις τόσο στο δημόσιο, 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 415
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
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ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
της επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια,
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ, 
ερευνητικές υποδομές, Κοινότητες 
Γνώσης και Καινοτομίας του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας ή άλλους 
κοινωνικοοικονομικούς φορείς της 
επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 416
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
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στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
της επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή 
άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς της 
επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 417
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
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υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
της επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή 
άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς της 
επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 418
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
της επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
της επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και 
θυγατρικών επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
της επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Θα χρηματοδοτηθούν οι καλύτεροι 
ερευνητές και οι ερευνητές με την πλέον 
υποσχόμενη εμπειρία ή οι ευρισκόμενοι σε 
αρχικό στάδιο, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 
διεθνικής ή διεθνούς εμπειρίας 
κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο νέων, 
ακριβώς μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου ή ισοδύναμης 
εμπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν 
χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 
μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη με 
σκοπό τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση των 
ικανοτήτων τους σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
της επιλογής τους και εργάζονται σε 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να μετακινηθούν από 
το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή 
αντίστροφα μέσω της υποστήριξης 
προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι 
ευκαιρίες μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπουν συνδυασμένες θέσεις τόσο στο 
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
υποστηρίζονται επίσης με σκοπό τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ 
των τομέων και την προώθηση της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι 
εξατομικευμένες ερευνητικές ευκαιρίες θα 
βοηθήσουν τους υποσχόμενους ερευνητές 
να καταστούν πλήρως ανεξάρτητοι και θα 
προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδρομίας 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.
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Or. en

Τροπολογία 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το 
υφιστάμενο δυναμικό των ερευνητών, θα 
υποστηριχθούν επίσης ευκαιρίες για την εκ 
νέου έναρξη μιας σταδιοδρομίας στο χώρο 
της έρευνας μετά από διακοπή.

Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το 
υφιστάμενο δυναμικό των ερευνητών, θα 
υποστηριχθούν ευκαιρίες για την εκ νέου 
έναρξη μιας σταδιοδρομίας στο χώρο της 
έρευνας μετά από διακοπή. Θα
υποστηριχθεί επίσης η επαναφορά
ερευνητών σε μια μακροπρόθεσμη 
ερευνητική θέση στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων και στη χώρα καταγωγής, ύστερα 
από εμπειρίες διεθνικής/διεθνούς 
κινητικότητας. Η κινητικότητα και οι 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών θα πρέπει 
να ενισχυθούν με την προώθηση 
μηχανισμών όπως το σημερινό δίκτυο 
Euraxess.

Or. en

Τροπολογία 421
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνιακές προκλήσεις καθίστανται 
ολοένα και πιο παγκόσμιες και οι 
διασυνοριακές και διατομεακές 
συνεργασίες είναι κρίσιμης σημασίας για 
την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Η 
ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ 
έρευνας και αγοράς είναι συνεπώς ζωτικής 

Οι κοινωνιακές προκλήσεις καθίστανται 
ολοένα και πιο παγκόσμιες και οι 
διασυνοριακές και διατομεακές 
συνεργασίες είναι κρίσιμης σημασίας για 
την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Η 
ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ 
έρευνας και κοινωνίας και αγοράς είναι 



AM\907981EL.doc 31/145 PE492.815v01-00

EL

σημασίας και μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
μέσω της σύνδεσης των ανθρώπων. Αυτό 
θα προωθηθεί μέσω της υποστήριξης 
ευέλικτων ανταλλαγών προσωπικού 
έρευνας και καινοτομίας υψηλής 
εξειδίκευσης μεταξύ τομέων, χωρών και 
επιστημονικών κλάδων.

συνεπώς ζωτικής σημασίας και μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω της σύνδεσης των 
ανθρώπων. Αυτό θα προωθηθεί μέσω της 
υποστήριξης ευέλικτων ανταλλαγών 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας 
υψηλής εξειδίκευσης μεταξύ τομέων, 
χωρών και επιστημονικών κλάδων.

Or. en

Τροπολογία 422
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνιακές προκλήσεις καθίστανται 
ολοένα και πιο παγκόσμιες και οι 
διασυνοριακές και διατομεακές 
συνεργασίες είναι κρίσιμης σημασίας για 
την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Η 
ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ 
έρευνας και αγοράς είναι συνεπώς ζωτικής 
σημασίας και μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
μέσω της σύνδεσης των ανθρώπων. Αυτό 
θα προωθηθεί μέσω της υποστήριξης 
ευέλικτων ανταλλαγών προσωπικού 
έρευνας και καινοτομίας υψηλής 
εξειδίκευσης μεταξύ τομέων, χωρών και 
επιστημονικών κλάδων.

Οι κοινωνιακές προκλήσεις καθίστανται 
ολοένα και πιο παγκόσμιες και οι 
διασυνοριακές και διατομεακές 
συνεργασίες είναι κρίσιμης σημασίας για 
την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Η 
ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ 
έρευνας και κοινωνίας και αγοράς είναι 
συνεπώς ζωτικής σημασίας και μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω της σύνδεσης των 
ανθρώπων. Αυτό θα προωθηθεί μέσω της 
υποστήριξης ευέλικτων ανταλλαγών 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας 
υψηλής εξειδίκευσης μεταξύ τομέων, 
χωρών και επιστημονικών κλάδων.

Or. en

Τροπολογία 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
είναι ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
είναι ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να
ενισχυθούν τα βιομηχανικά διδακτορικά 
προγράμματα ως σημαντικό στοιχείο για 
την τόνωση ενός καινοτόμου πνεύματος 
μεταξύ των ερευνητών και τη δημιουργία 
στενότερων δεσμών μεταξύ βιομηχανικής 
και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Or. en

Τροπολογία 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
είναι ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα
ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση 
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καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

των ερευνητικών δυνατοτήτων των 
αναπτυσσομένων χωρών. Θα είναι 
ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η βούληση της Ευρώπης που δηλώνεται στην § 3.2 "Ανάπτυξη αριστείας μέσω της 
διασυνοριακής και της διατομεακής κινητικότητας" να προσελκύσει τους καλύτερους μη 
ευρωπαίους ερευνητές δεν μπορεί να νοηθεί σε ηθικό επίπεδο χωρίς ένα ουσιαστικό 
συμπλήρωμα υπέρ της ενίσχυσης των ερευνητικών δυνατοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών.

Τροπολογία 425
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
είναι ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα
ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση 
των ερευνητικών δυνατοτήτων των 
αναπτυσσομένων χωρών. Θα είναι 
ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η βούληση της Ευρώπης που δηλώνεται στην § 3.2 "Ανάπτυξη αριστείας μέσω της 
διασυνοριακής και της διατομεακής κινητικότητας" να προσελκύσει τους καλύτερους μη 
ευρωπαίους ερευνητές δεν μπορεί να νοηθεί σε ηθικό επίπεδο χωρίς ένα ουσιαστικό 
συμπλήρωμα υπέρ της νίσχυσης των ερευνητικών δυνατοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών.

Τροπολογία 426
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
είναι ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα
ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση 
των ερευνητικών δυνατοτήτων των 
αναπτυσσομένων χωρών. Θα είναι 
ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

Or. fr

Τροπολογία 427
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
είναι ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ, 
ερευνητικές υποδομές, Κοινότητες 
Γνώσης και Καινοτομίας του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας και άλλους 
κοινωνικοοικονομικούς φορείς στην 
Ευρώπη καθώς και μεταξύ της Ευρώπης 
και τρίτων χωρών για την ενίσχυση της 
διεθνούς συνεργασίας. Θα είναι ανοικτή 
στο προσωπικό έρευνας και καινοτομίας 
σε όλα τα επίπεδα σταδιοδρομίας, από τα 
χαμηλότερα (μετά το πτυχίο) έως τα 
υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

Or. en

Τροπολογία 428
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
είναι ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 
στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και τρίτων χωρών για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
είναι ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας, από τα χαμηλότερα (μετά 
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συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), 
συμπεριλαμβανομένου επίσης του 
διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

Or. en

Τροπολογία 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αποτελεσματική κάλυψη της 
πρόκλησης, θα είναι απαραίτητη η 
παρακολούθηση της προόδου. Το 
πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 
δεικτών και την ανάλυση δεδομένων 
σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τις σταδιοδρομίες των 
ερευνητών με σκοπό τον προσδιορισμό του 
κενών στις δράσεις Μαρία Κιουρί και την 
αύξηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
υλοποιηθούν αναζητώντας συνέργειες και 
στενή συνεργασία με τις δράσεις 
υποστήριξης πολιτικών για τους ερευνητές, 
τους εργοδότες και τους χρηματοδότες 
τους στο πλαίσιο του στόχου «Χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες». Θα χρηματοδοτηθούν ειδικές 
δράσεις με σκοπό την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη σημασία της σταδιοδρομίας 
στον τομέα της έρευνας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που απορρέουν από εργασίες 
οι οποίες υποστηρίζονται από δράσεις 
Μαρία Κιουρί.

Για την αποτελεσματική κάλυψη της 
πρόκλησης, θα είναι απαραίτητη η 
παρακολούθηση της προόδου. Το 
πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 
δεικτών και την ανάλυση δεδομένων 
σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τις σταδιοδρομίες των 
ερευνητών με σκοπό τον προσδιορισμό του 
κενών στις δράσεις Μαρία Κιουρί και την 
αύξηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
υλοποιηθούν αναζητώντας συνέργειες και 
στενή συνεργασία με τις δράσεις 
υποστήριξης πολιτικών για τους ερευνητές, 
τους εργοδότες και τους χρηματοδότες 
τους στο πλαίσιο του στόχου «Χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες». Θα χρηματοδοτηθούν ειδικές 
δράσεις με σκοπό την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη σημασία της σταδιοδρομίας 
στον τομέα της έρευνας, προκειμένου να 
βοηθηθούν όσοι επιστρέφουν στην 
εργασία ύστερα από μια περίοδο 
διακοπής της σταδιοδρομίας, και τη 
διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
και της καινοτομίας που απορρέουν από 
εργασίες οι οποίες υποστηρίζονται από 
δράσεις Μαρία Κιουρί.

Or. en
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Τροπολογία 430
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αποτελεσματική κάλυψη της 
πρόκλησης, θα είναι απαραίτητη η 
παρακολούθηση της προόδου. Το 
πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 
δεικτών και την ανάλυση δεδομένων 
σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τις σταδιοδρομίες των 
ερευνητών με σκοπό τον προσδιορισμό του 
κενών στις δράσεις Μαρία Κιουρί και την 
αύξηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
υλοποιηθούν αναζητώντας συνέργειες και 
στενή συνεργασία με τις δράσεις 
υποστήριξης πολιτικών για τους ερευνητές, 
τους εργοδότες και τους χρηματοδότες 
τους στο πλαίσιο του στόχου «Χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες». Θα χρηματοδοτηθούν ειδικές 
δράσεις με σκοπό την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη σημασία της σταδιοδρομίας 
στον τομέα της έρευνας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που απορρέουν από εργασίες 
οι οποίες υποστηρίζονται από δράσεις 
Μαρία Κιουρί.

Για την αποτελεσματική κάλυψη της 
πρόκλησης, θα είναι απαραίτητη η 
παρακολούθηση της προόδου. Το 
πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 
δεικτών και την ανάλυση δεδομένων 
σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τις σταδιοδρομίες των 
ερευνητών με σκοπό τον προσδιορισμό του 
κενών στις δράσεις Μαρία Κιουρί και την 
αύξηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
υλοποιηθούν αναζητώντας συνέργειες και 
στενή συνεργασία με τις δράσεις 
υποστήριξης πολιτικών για τους ερευνητές, 
τους εργοδότες και τους χρηματοδότες 
τους στο πλαίσιο του στόχου «Επιστήμη 
με και για την κοινωνία». Θα 
χρηματοδοτηθούν ειδικές δράσεις με 
σκοπό την υποστήριξη πρωτοβουλιών για 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
σημασία της σταδιοδρομίας στον τομέα 
της έρευνας και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που απορρέουν από εργασίες 
οι οποίες υποστηρίζονται από δράσεις 
Μαρία Κιουρί.

Or. en

Τροπολογία 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα είναι ανοικτές 
σε δραστηριότητες κατάρτισης και 
ανάπτυξης σταδιοδρομίας στο πλαίσιο 
όλων των τομέων έρευνας και καινοτομίας 
που καλύπτονται από τη Συνθήκη, από τη 
βασική έρευνα έως την εμπορική 
αξιοποίηση και τις υπηρεσίες καινοτομίας. 
Τα πεδία έρευνας και καινοτομίας όπως 
επίσης οι τομείς θα επιλέγονται ελεύθερα 
από τους αιτούντες.

Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα είναι ανοικτές 
σε δραστηριότητες κατάρτισης και 
ανάπτυξης σταδιοδρομίας στο πλαίσιο 
όλων των τομέων έρευνας και καινοτομίας 
που καλύπτονται από τη Συνθήκη, από τη 
βασική έρευνα - μεταξύ άλλων στις 
κοινωνικές επιστήμες και τις 
ανθρωπιστικές σπουδές - έως την 
εμπορική αξιοποίηση και τις υπηρεσίες 
καινοτομίας. Τα πεδία έρευνας και 
καινοτομίας όπως επίσης οι τομείς θα 
επιλέγονται ελεύθερα από τους αιτούντες.

Or. en

Τροπολογία 432
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε όλες τις δραστηριότητες που 
περιγράφονται παραπάνω, θα δίδεται 
προσοχή στην ενθάρρυνση της ενεργού 
συμμετοχής των επιχειρήσεων, ειδικότερα 
των ΜΜΕ, καθώς και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών φορέων για την 
επιτυχή υλοποίηση και αντίκτυπο των 
δράσεων Μαρία Κιουρί. Μέσω όλων των 
δράσεων Μαρία Κιουρί προωθείται μια 
μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικών 
οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε όλες τις δραστηριότητες που 
περιγράφονται παραπάνω, θα δίδεται 
προσοχή στην ενθάρρυνση της ενεργού 
συμμετοχής των επιχειρήσεων, ειδικότερα 
των ΜΜΕ, οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών φορέων για την 
επιτυχή υλοποίηση και αντίκτυπο των 
δράσεων Μαρία Κιουρί. Μέσω όλων των 
δράσεων Μαρία Κιουρί προωθείται μια 
μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικών 
οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. en
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Τροπολογία 433
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε όλες τις δραστηριότητες που 
περιγράφονται παραπάνω, θα δίδεται 
προσοχή στην ενθάρρυνση της ενεργού 
συμμετοχής των επιχειρήσεων, ειδικότερα 
των ΜΜΕ, καθώς και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών φορέων για την 
επιτυχή υλοποίηση και αντίκτυπο των 
δράσεων Μαρία Κιουρί. Μέσω όλων των 
δράσεων Μαρία Κιουρί προωθείται μια 
μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικών 
οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε όλες τις δραστηριότητες που 
περιγράφονται παραπάνω, θα δίδεται 
προσοχή στην ενθάρρυνση της ενεργού 
συμμετοχής των επιχειρήσεων, ειδικότερα 
των ΜΜΕ, οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών φορέων για την 
επιτυχή υλοποίηση και αντίκτυπο των 
δράσεων Μαρία Κιουρί. Μέσω όλων των 
δράσεων Μαρία Κιουρί προωθείται μια 
μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικών 
οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να είναι ανοικτές σε όλες τις 
πηγές ταλέντων, θα διασφαλίζονται γενικά 
μέτρα για την αποφυγή τυχόν 
προβλημάτων στην πρόσβαση των 
χρηματοδοτήσεων, π.χ. ενθαρρύνοντας τις 
ίσες ευκαιρίες σε όλες τις δράσεις Μαρία 
Κιουρί και προχωρώντας σε συγκριτική 
αξιολόγηση της συμμετοχής των δύο 
φύλων. Ακόμη, με τις δράσεις Μαρία 
Κιουρί θα υποστηριχθεί η εγκατάσταση 
ερευνητών στο πλαίσιο μιας πιο σταθερής 
σταδιοδρομίας και θα διασφαλιστεί ότι θα 

Προκειμένου να είναι ανοικτές σε όλες τις 
πηγές ταλέντων, θα διασφαλίζονται γενικά 
μέτρα για την αποφυγή τυχόν 
προβλημάτων στην πρόσβαση των 
χρηματοδοτήσεων, π.χ. ενθαρρύνοντας τις 
ίσες ευκαιρίες σε όλες τις δράσεις Μαρία 
Κιουρί, προχωρώντας σε συγκριτική 
αξιολόγηση της συμμετοχής των δύο 
φύλων και βοηθώντας όσους επιστρέφουν 
στην εργασία ύστερα από μια περίοδο 
διακοπής της σταδιοδρομίας. Ακόμη, με 
τις δράσεις Μαρία Κιουρί θα υποστηριχθεί 



PE492.815v01-00 40/145 AM\907981EL.doc

EL

πετύχουν μια ορθή ισορροπία 
εργασίας/προσωπικής ζωής, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν την οικογενειακή τους κατάσταση 
και προκειμένου να συμβάλλουν στην 
προώθηση της εκ νέου έναρξης μιας 
ερευνητικής σταδιοδρομίας μετά από 
διακοπή. Θα πρέπει να υιοθετηθούν και να 
εφαρμοστούν από όλους τους 
χρηματοδοτούμενους συμμετέχοντες οι 
αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας του 
Ερευνητή και του Κώδικα δεοντολογίας 
για την πρόσληψη ερευνητών με τις οποίες 
προωθείται η ανοικτή πρόσληψη και οι 
ελκυστικές συνθήκες εργασίας.

η εγκατάσταση ερευνητών στο πλαίσιο 
μιας πιο σταθερής σταδιοδρομίας και θα 
διασφαλιστεί ότι θα πετύχουν μια ορθή 
ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικογενειακή 
τους κατάσταση και προκειμένου να 
συμβάλλουν στην προώθηση της εκ νέου 
έναρξης μιας ερευνητικής σταδιοδρομίας 
μετά από διακοπή. Θα πρέπει να 
υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν από 
όλους τους χρηματοδοτούμενους 
συμμετέχοντες οι αρχές της Ευρωπαϊκής 
Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα 
δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών με τις οποίες προωθείται η 
ανοικτή πρόσληψη και οι ελκυστικές 
συνθήκες εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 435
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να είναι ανοικτές σε όλες τις 
πηγές ταλέντων, θα διασφαλίζονται γενικά 
μέτρα για την αποφυγή τυχόν 
προβλημάτων στην πρόσβαση των 
χρηματοδοτήσεων, π.χ. ενθαρρύνοντας τις 
ίσες ευκαιρίες σε όλες τις δράσεις Μαρία 
Κιουρί και προχωρώντας σε συγκριτική 
αξιολόγηση της συμμετοχής των δύο 
φύλων. Ακόμη, με τις δράσεις Μαρία 
Κιουρί θα υποστηριχθεί η εγκατάσταση 
ερευνητών στο πλαίσιο μιας πιο σταθερής 
σταδιοδρομίας και θα διασφαλιστεί ότι θα 
πετύχουν μια ορθή ισορροπία 
εργασίας/προσωπικής ζωής, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν την οικογενειακή τους κατάσταση 
και προκειμένου να συμβάλλουν στην 
προώθηση της εκ νέου έναρξης μιας 
ερευνητικής σταδιοδρομίας μετά από 

Προκειμένου να είναι ανοικτές σε όλες τις 
πηγές ταλέντων, θα διασφαλίζονται γενικά 
μέτρα για την αποφυγή τυχόν 
προβλημάτων στην πρόσβαση των 
χρηματοδοτήσεων, π.χ. ενθαρρύνοντας τις 
ίσες ευκαιρίες σε όλες τις δράσεις Μαρία 
Κιουρί και προχωρώντας σε συγκριτική 
αξιολόγηση της συμμετοχής τόσο των 
γυναικών όσο και των ανδρών. Ακόμη, με 
τις δράσεις Μαρία Κιουρί θα υποστηριχθεί 
η εγκατάσταση ερευνητών στο πλαίσιο 
μιας πιο σταθερής σταδιοδρομίας και θα 
διασφαλιστεί ότι θα πετύχουν μια ορθή 
ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικογενειακή 
τους κατάσταση και προκειμένου να 
συμβάλλουν στην προώθηση της εκ νέου 
έναρξης μιας ερευνητικής σταδιοδρομίας 
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διακοπή. Θα πρέπει να υιοθετηθούν και να 
εφαρμοστούν από όλους τους 
χρηματοδοτούμενους συμμετέχοντες οι 
αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας του 
Ερευνητή και του Κώδικα δεοντολογίας 
για την πρόσληψη ερευνητών με τις οποίες 
προωθείται η ανοικτή πρόσληψη και οι 
ελκυστικές συνθήκες εργασίας.

μετά από διακοπή. Θα πρέπει να 
υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν από 
όλους τους χρηματοδοτούμενους 
συμμετέχοντες οι αρχές της Ευρωπαϊκής 
Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα 
δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών με τις οποίες προωθείται η 
ανοικτή πρόσληψη και οι ελκυστικές 
συνθήκες εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν λάβει
χρηματοδότηση στο πλαίσιο των
δράσεων Μαρία Κιουρί θα πρέπει να
μπορούν να επιλέξουν την κλιμακούμενη 
καταβολή της χρηματοδότησής τους για 
μια πρόσθετη περίοδο 12 μηνών, εάν 
αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να 
ολοκληρώσουν το ερευνητικό τους 
σχέδιο.

Or. en

Τροπολογία 437
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Διαδικτύωση της αριστείας
Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν  στη
μείωση των επιστημονικών και τεχνικών 
διαφορών εντός της Ένωσης και θα 
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συμβάλλουν έτσι στη βελτίωση της 
συνολικής αποτελεσματικότητας και 
αριστείας της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας σε όλα τα κράτη 
μέλη.
5.1 Ειδικοί στόχοι και προσέγγιση
Ως συμβολή στην αναδιάρθρωση των
τομέων της επιστήμης και τεχνολογίας σε
ορισμένες περιοχές της Ένωσης με
χαμηλότερες επιδόσεις, καθώς και για 
την ενίσχυση της άριστης συνολικής 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας της 
Ένωσης, θα παρασχεθεί στήριξη στα 
ερευνητικά κέντρα αριστείας, 
προκειμένου να θέσουν καλύτερα τις 
ικανότητές τους στην υπηρεσία της 
ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης.
Τούτο θα επιτευχθεί με το να δοθεί η
δυνατότητα στα ερευνητικά κέντρα
αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες
επιστημονικά περιοχές της Ένωσης να 
δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν τους 
δεσμούς τους με άλλα ερευνητικά κέντρα 
αριστείας σε άλλα μέρη της Ένωσης, 
μέσω συμφωνιών διαδικτύωσης και 
αδελφοποίησης, και να αναβαθμίσουν τις 
ικανόιτητές τους για έρευνα και 
καινοτομία ώστε να φτάσουν στο επίπεδο 
των εταίρων τους.
Τούτο θα καταστήσει επίσης δυνατή μια
ευρύτερη συμμετοχή ορισμένων
ερευνητικών κοινοτήτων στο Ορίζοντας 
2020, συμβάλλοντας έτσι στην αναγκαία 
διεύρυνση της συμμετοχής αυτής.
5.2 Ειδικές εφαρμοστικές πτυχές
Η δραστηριότητα καλύπτει όλα τα πεδία 
της έρευνας και τεχνολογίας.
Η χρηματοδότηση της Ένωσης θα
στηρίξει δίκτυα που συνενώνουν 
τουλάχιστον 3 ερευνητικά και/ή 
τεχνολογικά κέντρα συνδυάζοντας τη 
θεωρητική με την εφαρμοσμένη έρευνα 
στις φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές 
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επιστήμες.
Ένα από τα κέντρα πρέπει να ιδρυθεί σε
μια λιγότερο ανεπτυγμένη επιστημονικά 
χώρα της Ένωσης ή σε μια εξαιρετικά 
απόκεντρη περιφέρεια. Μια λιγότερο
ανεπτυγμένη επιστημονικά χώρα ορίζεται
από το επίπεδο της συμμετοχής της στο 
προηγούμενο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο: ένα 
κράτος μέλος με λιγότερα από 2
επιλεγέντα έργα για 1.000.000 κατοίκους 
στο ΠΠ7 είναι επιλέξιμο για αυτήν τη 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 438
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.1. Ανάπτυξη νέων ερευνητικών 
υποδομών παγκόσμιας κλάσης

4.1.1. Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών 
παγκόσμιας κλάσης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Tο 7ο ΠΠΕΑ προέβλεπε την υποστήριξη των νέων υποδοομών, καθώς και των υπαρχουσών 
υποδομών, πράγμα το οποίο ήταν σωστό. Η διαγραφή της λέξης "νέων" στον τίτλο επιτρέπει την 
υποστήριξη των υφισταμένων υποδομών. Η υποστήριξη μέτρων προσαρμογής ώστε να 
ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες θα ήταν κέρδος χρόνου και χρήματος.

Τροπολογία 439
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η διασφάλιση της Στόχος είναι η διασφάλιση της 
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υλοποίησης, της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας και της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των ερευνητικών υποδομών 
όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών (ESFRI) και άλλες παγκόσμιας 
κλάσης ερευνητικές υποδομές οι οποίες θα 
βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί 
στις μεγάλες προκλήσεις στην επιστήμη, 
τη βιομηχανία και την κοινωνία. Ο στόχος 
αυτός θα καλύψει συγκεκριμένα τις 
υποδομές εκείνες που διαμορφώνουν ή
έχουν ήδη διαμορφώσει τη διαχείρισή 
τους, π.χ. βάσει της κοινοπραξίας 
ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ERIC) 
ή άλλης ισοδύναμης δομής σε ευρωπαϊκό ή 
διεθνές επίπεδο.

υλοποίησης, της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας και της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των ερευνητικών υποδομών 
όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών (ESFRI) και άλλες παγκόσμιας 
κλάσης ερευνητικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των εξαίρετων 
περιφερειακών υποδομών ευρωπαϊκής 
αξίας, οι οποίες θα βοηθήσουν την 
Ευρώπη να ανταποκριθεί στις μεγάλες 
προκλήσεις στην επιστήμη, τη βιομηχανία 
και την κοινωνία. Ο στόχος αυτός θα 
καλύψει συγκεκριμένα τις υποδομές 
εκείνες που διαμορφώνουν ή έχουν ήδη 
διαμορφώσει τη διαχείρισή τους, π.χ. βάσει 
της κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής 
υποδομής (ERIC) ή άλλης ισοδύναμης 
δομής σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η διασφάλιση της 
υλοποίησης, της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας και της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των ερευνητικών υποδομών 
όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών (ESFRI) και άλλες παγκόσμιας 
κλάσης ερευνητικές υποδομές οι οποίες θα 
βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί 
στις μεγάλες προκλήσεις στην επιστήμη, 
τη βιομηχανία και την κοινωνία. Ο στόχος 
αυτός θα καλύψει συγκεκριμένα τις 
υποδομές εκείνες που διαμορφώνουν ή 
έχουν ήδη διαμορφώσει τη διαχείρισή 
τους, π.χ. βάσει της κοινοπραξίας 
ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ERIC) 

Στόχος είναι η διασφάλιση της 
υλοποίησης, της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας και της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των ερευνητικών υποδομών 
όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών (ESFRI) και άλλες υπάρχουσες
παγκόσμιας κλάσης ερευνητικές υποδομές
που έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη, οι 
οποίες θα βοηθήσουν την Ευρώπη να 
ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις 
στην επιστήμη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία. Ο στόχος αυτός θα καλύψει 
συγκεκριμένα τις υποδομές εκείνες που 
διαμορφώνουν ή έχουν ήδη διαμορφώσει 
τη διαχείρισή τους, π.χ. βάσει της 
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ή άλλης ισοδύναμης δομής σε ευρωπαϊκό ή 
διεθνές επίπεδο.

κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής 
υποδομής (ERIC) ή άλλης ισοδύναμης 
δομής σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν οι
ερευνητικές υποδομές που δεν είναι στον 
κατάλογο του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών 
(ESFRI) αλλά διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο σε διαπεριφερειακή κλίμακα.
Το "Ορίζοντας 2020" θα πρέπει επίσης 
να στηρίζει τη διασυνορική συνεργασία
σε ό,τι αφορά την ερευνητική υποδομή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπικουρεί τα
κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να
βελτιστοποιήσουν τις ερευνητικές τους
εγκαταστάσεις, δημιουργώντας μια βάση 
δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ για όλες τις 
περιφερειακές ερευνητικές υποδομές 
ανοικτής πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.1 – παράγραφος 2 –
στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την φάση λειτουργίας (π.χ. 
δραστηριότητες πρόσβασης, διαχείρισης 
δεδομένων, προβολής, κατάρτισης και 
διεθνούς συνεργασίας).

(γ) την φάση λειτουργίας (π.χ. 
δραστηριότητες πρόσβασης, διαχείρισης 
δεδομένων, προβολής, κατάρτισης και 
διεθνούς συνεργασίας), περιλαμβανομένης 
της στήριξης για τις λειτουργικές 
δαπάνες, προκειμένου να διασφαλισθούν 
η βιωσιμότητα και η ανώτερη δυνατή 
ποιότητα.

Or. en

Τροπολογία 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.1 – παράγραφος 2 –
στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την φάση λειτουργίας (π.χ. 
δραστηριότητες πρόσβασης, διαχείρισης 
δεδομένων, προβολής, κατάρτισης και 
διεθνούς συνεργασίας).

(γ) την φάση λειτουργίας (π.χ. 
δραστηριότητες συντονισμού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, διεθνικές
δραστηριότητες πρόσβασης, διαχείρισης 
δεδομένων, προβολής, κατάρτισης και 
διεθνούς συνεργασίας).

Or. en

Τροπολογία 444
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.1 – παράγραφος 2 –
στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) την επανατοποθέτηση των 
υφισταμένων υποδομών (π.χ. μέτρα
προσαρμογής ώστε να διασφαλισθεί ότι 
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οι υπάρχουσες υποχομές ικανοποιούν πιο 
αποτελεσματικά τις στρατηγικές 
ανάγκες)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Tο 7ο ΠΠΕΑ προέβλεπε την υποστήριξη των νέων υποδοομών, καθώς και των υπαρχουσών 
υποδομών, πράγμα το οποίο ήταν σωστό. Η διαγραφή της λέξης "νέων" στον τίτλο επιτρέπει την 
υποστήριξη των υφισταμένων υποδομών. Η υποστήριξη μέτρων προσαρμογής ώστε να 
ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες θα ήταν κέρδος χρόνου και χρήματος.

Τροπολογία 445
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση θα υποστηρίξει δίκτυα που 
συγκεντρώνουν και ενοποιούν, σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα, εθνικές ερευνητικές 
υποδομές ζωτικής σημασίας. Θα δοθεί 
χρηματοδότηση για την υποστήριξη, 
ειδικότερα, της διεθνικής και εικονικής 
πρόσβασης των ερευνητών και της 
εναρμόνισης και της βελτίωσης των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι υποδομές. 
Περίπου εκατό δίκτυα υποδομών σε όλα τα 
πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας 
θα απαιτούσαν την εν λόγω υποστήριξη, 
ενώ έως είκοσι χιλιάδες ερευνητές θα 
επωφελούνταν ετησίως από την πρόσβαση 
στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Η Ένωση θα υποστηρίξει δίκτυα που
συγκεντρώνουν και ενοποιούν, σε
ευρωπαϊκή κλίμακα, εθνικές ερευνητικές
υποδομές ζωτικής σημασίας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην προώθηση της συνένωσης 
και συσσωμάτωσης των επιστημονικών 
κοινοτήτων της ΕΕ των 15 και της ΕΕ 
των 12 κρατών μελών, για παράδειγμα 
μέσω ενός περισσότερο ολοκληρωμένου 
τοπίου ερευνητικής υποδομής. Θα δοθεί 
χρηματοδότηση για την υποστήριξη, 
ειδικότερα, της διεθνικής και εικονικής 
πρόσβασης των ερευνητών και της 
εναρμόνισης και της βελτίωσης των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι υποδομές. 
Περίπου εκατό δίκτυα υποδομών σε όλα τα 
πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας 
θα απαιτούσαν την εν λόγω υποστήριξη, 
ενώ έως είκοσι χιλιάδες ερευνητές θα 
επωφελούνταν ετησίως από την πρόσβαση 
στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 446
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση θα υποστηρίξει δίκτυα που 
συγκεντρώνουν και ενοποιούν, σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα, εθνικές ερευνητικές
υποδομές ζωτικής σημασίας. Θα δοθεί 
χρηματοδότηση για την υποστήριξη, 
ειδικότερα, της διεθνικής και εικονικής 
πρόσβασης των ερευνητών και της 
εναρμόνισης και της βελτίωσης των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι υποδομές. 
Περίπου εκατό δίκτυα υποδομών σε όλα τα 
πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας 
θα απαιτούσαν την εν λόγω υποστήριξη, 
ενώ έως είκοσι χιλιάδες ερευνητές θα 
επωφελούνταν ετησίως από την πρόσβαση 
στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Η Ένωση θα υποστηρίξει δίκτυα που 
συγκεντρώνουν και ενοποιούν, σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα, εθνικές υποδομές 
ζωτικής σημασίας στον τομέα της 
έρευνας, τόσο της θεωρητικής όσο και 
της εφαρμοσμένης. Θα δοθεί 
χρηματοδότηση για την υποστήριξη, 
ειδικότερα, της διεθνικής και εικονικής 
πρόσβασης των ερευνητών και της 
εναρμόνισης και της βελτίωσης των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι υποδομές. 
Περίπου εκατό δίκτυα υποδομών σε όλα τα 
πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας 
θα απαιτούσαν την εν λόγω υποστήριξη, 
ενώ έως είκοσι χιλιάδες ερευνητές θα 
επωφελούνταν ετησίως από την πρόσβαση 
στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 447
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι να επιτευχθεί έως το 2020 
ένας ενιαίος και ανοικτός ευρωπαϊκός 
χώρος για την επιγραμμική έρευνα, όπου οι 
ερευνητές θα απολαμβάνουν κορυφαίες, 
πανταχού παρούσες και αξιόπιστες 
υπηρεσίες δικτύωσης και πληροφορικής 
και απρόσκοπτη και ανοικτή πρόσβαση σε 
περιβάλλοντα ηλ-επιστήμης και σε 
παγκόσμιους πόρους δεδομένων.

Στόχος είναι να επιτευχθεί έως το 2020 
ένας ενιαίος και ανοικτός ευρωπαϊκός 
χώρος για την επιγραμμική έρευνα, όπου οι 
ερευνητές θα απολαμβάνουν κορυφαίες, 
πανταχού παρούσες και αξιόπιστες 
υπηρεσίες δικτύωσης και πληροφορικής 
και απρόσκοπτη και ανοικτή πρόσβαση σε 
περιβάλλοντα ηλ-επιστήμης και σε 
παγκόσμιους πόρους δεδομένων. Συνεπώς, 
σκόπιμο είναι, το 38% του
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προϋπολογισμού στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου αυτού στόχου να διατεθεί 
για έρευνα και καινοτομία στον τομέα 
των ηλεκτρονικών υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου θα 
υποστηριχτούν τα ακόλουθα: παγκόσμια 
δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης που 
παρέχουν προηγμένες, τυποποιημένες και 
μεταβλητής κλίμακας διατομεακές 
υπηρεσίες κατ’ απαίτηση, υποδομές 
δικτύου και νέφους που παρέχουν 
ουσιαστικά απεριόριστη υπολογιστική 
ικανότητα και ικανότητα επεξεργασίας 
δεδομένων, ένα οικοσύστημα 
εγκαταστάσεων υπερυπολογιστών, που 
πλησιάζουν την κλίμακα exa, υποδομή 
λογισμικού και υπηρεσιών, π.χ. για 
προσομοίωση και οπτικοποίηση, εργαλεία 
συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο και μια 
διαλειτουργική, ανοικτή και αξιόπιστη 
υποδομή επιστημονικών δεδομένων.

Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου θα 
υποστηριχτούν τα ακόλουθα: παγκόσμια 
δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης που 
παρέχουν προηγμένες, τυποποιημένες και 
μεταβλητής κλίμακας διοργανικές και
διατομεακές κοινές υπηρεσίες κατ’ 
απαίτηση· υποδομές δικτύου και νέφους 
που παρέχουν ουσιαστικά απεριόριστη 
υπολογιστική ικανότητα και ικανότητα 
επεξεργασίας δεδομένων, ένα 
οικοσύστημα εγκαταστάσεων 
υπερυπολογιστών, που πλησιάζουν την 
κλίμακα exa, υποδομή λογισμικού και 
υπηρεσιών, π.χ. για προσομοίωση και 
οπτικοποίηση, εργαλεία συνεργασίας σε 
πραγματικό χρόνο και μια διαλειτουργική, 
ανοικτή και αξιόπιστη υποδομή 
επιστημονικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 449
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.1 – παράγραφος 2 –
στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) θα υποστηρίζει δραστηριότητες που 
ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των 
ερευνητικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
υποδομής·

Or. en

Τροπολογία 450
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η καθολική επιγραμμική πρόσβαση των
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και
ερευνητικών ιδρυμάτων στο σώμα των
παγκόσμιων επιστημονικών εκδόσεων θα 
στηριχθεί με την εδραίωση μιας 
ηλεκτρονικής υποδομής της ΕΕ για μια 
Επιγραμμική Ανοικτή Επιστημονική 
Βιβλιοθήκη.

Or. en

Τροπολογία 451
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την ενωσιακή χρηματοδότηση θα 
υποστηριχτεί η κατάρτιση του προσωπικού 
διαχείρισης και η λειτουργία ερευνητικών 
υποδομών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
η ανταλλαγή προσωπικού και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των εγκαταστάσεων, 

Με την ενωσιακή χρηματοδότηση θα
υποστηριχτεί η εκπαίδευση και κατάρτιση
του προσωπικού χρήσης, διαχείρισης και  
λειτουργίας ερευνητικών υποδομών 
πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η 
ανταλλαγή προσωπικού και βέλτιστων 
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και η επαρκής προσφορά ανθρώπινων 
πόρων σε βασικά επιστημονικά πεδία, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάδυσης 
ειδικών επιστημονικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

πρακτικών μεταξύ των εγκαταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου 
απόσπασης ανώτερου προσωπικού και 
διαχειριστών έργου, και η επαρκής 
προσφορά ανθρώπινων πόρων σε βασικά 
επιστημονικά πεδία, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάδυσης 
ειδικών επιστημονικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 452
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την ενωσιακή χρηματοδότηση θα 
υποστηριχτεί η κατάρτιση του προσωπικού 
διαχείρισης και η λειτουργία ερευνητικών 
υποδομών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
η ανταλλαγή προσωπικού και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των εγκαταστάσεων, 
και η επαρκής προσφορά ανθρώπινων 
πόρων σε βασικά επιστημονικά πεδία, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάδυσης 
ειδικών επιστημονικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

Με την ενωσιακή χρηματοδότηση θα 
υποστηριχτεί η κατάρτιση του προσωπικού 
διαχείρισης και η λειτουργία ερευνητικών 
υποδομών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
η ανταλλαγή προσωπικού και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των εγκαταστάσεων, 
και η επαρκής προσφορά ανθρώπινων 
πόρων σε βασικά επιστημονικά πεδία, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάδυσης 
ειδικών επιστημονικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Θα ενθαρρυνθεί η
συνέργεια και η συνεκτικότητα με τις
δράσεις Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί και
τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 453
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την ενωσιακή χρηματοδότηση θα 
υποστηριχτεί η κατάρτιση του προσωπικού 
διαχείρισης και η λειτουργία ερευνητικών 
υποδομών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
η ανταλλαγή προσωπικού και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των εγκαταστάσεων, 
και η επαρκής προσφορά ανθρώπινων 
πόρων σε βασικά επιστημονικά πεδία, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάδυσης 
ειδικών επιστημονικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

Με την ενωσιακή χρηματοδότηση θα 
υποστηριχτεί η κατάρτιση του προσωπικού 
διαχείρισης και η λειτουργία ερευνητικών 
υποδομών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
η ανταλλαγή προσωπικού, ιδίως μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ-15 και των 
κρατών μελών της ΕΕ-12, και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των εγκαταστάσεων, 
και η επαρκής προσφορά ανθρώπινων 
πόρων σε βασικά επιστημονικά πεδία, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάδυσης 
ειδικών επιστημονικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – σημείο 4.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η προώθηση της ανάπτυξης 
των παγκόσμιων ερευνητικών υποδομών, 
δηλαδή, ερευνητικών υποδομών που 
απαιτούν χρηματοδότηση και συμφωνίες 
σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμη, στόχος 
είναι η προώθηση της συνεργασίας των 
ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών με 
τους μη Ευρωπαίους εταίρους τους, 
διασφαλίζοντας την παγκόσμια 
διαλειτουργικότητα και εμβέλειά τους και 
η επιδίωξη σύναψης διεθνών συμφωνιών 
σχετικά με την αμοιβαία χρήση, το 
άνοιγμα ή τη συγχρηματοδότηση των 
υποδομών. Από αυτή την άποψη θα 
ληφθούν δεόντως υπόψη οι συστάσεις της 
ομάδας Carnegie των ανώτερων 
υπαλλήλων για τις παγκόσμιες ερευνητικές 
υποδομές. Θα δοθεί επίσης προσοχή στη 
διασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής της 

Στόχος είναι η προώθηση της ανάπτυξης 
των παγκόσμιων ερευνητικών υποδομών, 
δηλαδή, ερευνητικών υποδομών που 
απαιτούν χρηματοδότηση και συμφωνίες 
σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμη, στόχος 
είναι η προώθηση της συνεργασίας των 
ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών με 
τους μη Ευρωπαίους εταίρους τους, 
διασφαλίζοντας την παγκόσμια 
διαλειτουργικότητα και εμβέλειά τους και 
η επιδίωξη σύναψης διεθνών συμφωνιών 
σχετικά με την αμοιβαία χρήση, το 
άνοιγμα ή τη συγχρηματοδότηση των 
υποδομών. Από αυτή την άποψη θα 
ληφθούν δεόντως υπόψη οι συστάσεις της 
ομάδας Carnegie των ανώτερων 
υπαλλήλων για τις παγκόσμιες ερευνητικές 
υποδομές. Θα δοθεί επίσης προσοχή στη 
διασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συντονισμό με 
διεθνείς φορείς όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή 
ο ΟΟΣΑ.

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συντονισμό με 
διεθνείς φορείς όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή 
ο ΟΟΣΑ. Θα πρέπει νε εξετασθούν επίσης
οι συμπράξεις ερευνητικής υποδομής με
αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα 
στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής 
Αφρικής-ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Διάδοση της Αριστείας και 
Διεύρυνση της Συμμετοχής
Προκειμένου να αρχίσει να κλείνει το 
χάσμα έρευνας και καινοτομίας στην 
Ευρώπη, θα αναπτυχθούν η 
συμπληρωματικότητα και οι στενές 
συνέργειες με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 
τόσο ανάντη (υποστήριξη της 
δημιουργίας υποδομής στα κράτη μέλη 
ώστε να είναι σε θέση να προετοιμαστούν 
καλύτερα για τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020») όσο και 
κατάντη (εκμετάλλευση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων από την έρευνα και την 
καινοτομία τα οποία απορρέουν από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»). Όπου 
είναι εφικτό, θα προωθείται η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων. Θα ενθαρρύνεται η σωρευτική ή η 
συνδυασμένη χρηματοδότηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα θα 
στοχεύσουν στην πλήρη εκμετάλλευση 
του δυναμικού της δεξαμενής ταλέντων 
της Ευρώπης βελτιστοποιώντας κατ’ 
αυτό τον τρόπο την οικονομική και 
κοινωνική επίδραση της έρευνας και της 
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καινοτομίας. Τα μέτρα αυτά θα έχουν μεν 
διακριτό ρόλο αλλά και συμπληρωματικό 
όσον αφορά τις πολιτικές και τις δράσεις 
των ταμείων της πολιτικής για τη συνοχή. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
(α) Σύνδεση αναδυόμενων ιδρυμάτων, 
κέντρων αριστείας και καινοτόμων 
περιοχών σε λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη 
μέλη με πρωτοπόρα διεθνή αντίστοιχα σε 
άλλα μέρη της Ευρώπης. Τούτο σημαίνει 
τη συνεργασία όσον αφορά ανταλλαγές 
προσωπικού, εξειδικευμένες συμβουλές 
και αρωγή, καθώς και την εκπόνηση
κοινών στρατηγικών για την ανάπτυξη 
κέντρων αριστείας. Όλα αυτά μπορούν να 
υποστηριχθούν σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές από τα ταμεία της πολιτικής για 
τη συνοχή. Θα ληφθεί υπόψη η 
δημιουργία συνδέσμων με καινοτόμα 
συμπλέγματα φορέων και η αναγνώριση 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας 
αξιολογήσεις από ομότιμους και 
απονέμοντας σημάνσεις αριστείας στα 
ιδρύματα που πληρούν τις διεθνείς 
προδιαγραφές.
(β) Προκήρυξη διαγωνισμού για την
ίδρυση διεθνώς ανταγωνιστικών κέντρων
έρευνας στις περιοχές συνοχής: οι 
υποψήφιοι για τον διαγωνισμό θα πρέπει 
να είναι ομάδες που η καθεμία 
περιλαμβάνει μια μια καινοτόμα αλλά 
λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή και ένα 
διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας 
σε άλλο μέρος της Ευρώπης. Οι
επιστημονικές αντιλήψεις που θα διέπουν
τα νεοϊδρυθέντα ερευνητικά ιδρύματα θα
πρέπει να αξιολογούνται με βάση την
αρχή της αριστείας· οι περιοχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να εξευρίσκουν μια 
βιώσιμη συνολική προσέγγιση για μια 
υποδομή και ένα συνολικό περιβάλλον 
δεκτικό στην έρευνα και καινοτομία, κάτι 
που θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια των 
διαρθρωτικών τους πόρων· αυτός ο 
διαγωνισμός θα πρέπει να αποτελεί ένα 
ισχυρό συμπλήρωμα στις προσπάθειες 
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των οικονομικά ασθενέστερων περιοχών 
να αναπτύξουν μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης.
(γ) Θέσπιση του «ERA Chairs» για την 
προσέκλυση εξαίρετων ακαδημαϊκών στα 
ιδρύματα με σαφείς προοπτικές για 
αριστεία στον τομέα της έρευνας, ώστε 
να διευκολυνθούν τα ιδρύματα αυτά στην 
απελευθέρωση της δυναμικής τους και με 
αυτό τον τρόπο να δημιουργηθούν
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην έρευνα 
και την καινοτομία στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας. Αυτό θα 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.
(δ) Απόδοση μίας «σφραγίδας αριστείας» 
στα θετικώς αξιολογημένα ΕΚΕ, στις 
πρωτοβουλίες «Μαρία Σκλοντόφσκα-
Κιουρί» ή στις προτάσεις για σχέδια 
συνεργασίας που δεν έχουν καταφέρει να 
λάβουν χρηματοδοτήσεις εξαιτίας των 
δημοσιονομικών περιορισμών. Έτσι θα 
μπορούσε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
εθνικών και περιφερειακών πόρων στη 
χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
πληρούν μεν τα κριτήρια αριστείας αλλά 
δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν 
λόγω έλλειψης ευρωπαϊκών πόρων.
(ε) 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.
(στ) Απόδοση των «Επιχορηγήσεων 
Επιστροφής» του ΕΚΕ σε ερευνητές που 
επί του παρόντος εργάζονται εκτός 
Ευρώπης και οι οποίοι επιθυμούν να 
εργαστούν στην Ευρώπη ή σε ερευνητές 
που ήδη εργάζονται στην Ευρώπη και 
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επιθυμούν να μεταφερθούν σε μια 
λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή.
(ζ) Στήριξη συμπληρωματικών 
συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ 
οργανισμών που είναι δικαιούχοι των 
προγραμμάτων συνεργατικής έρευνας 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 κατάρτισης 
(ήτοι διδακτορικές και μεταδιδακτορικές 
θέσεις).
(η) 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 «σημείων 
αριστείας» (υψηλής ποιότητας 
επιστημονικές κοινότητες και νέοι που 
αναζητούν σταδιοδρομία) σε όλη την 
Ευρώπη.
(θ) Ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών 
κατάρτισης για τον τρόπο συμμετοχής 
στο «Ορίζοντας 2020» αξιοποιώντας 
πλήρως τα υφιστάμενα δίκτυα όπως π.χ. 
τα Εθνικά Σημεία Επαφής.
(ι) 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, περιλαμβάνοντας και εκείνες τις 
οποίες διαχειρίζονται διεθνείς 
επιστημονικοί οργανισμοί.
(ια) 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 
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ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
(ιβ) Ίδρυση μιας διαδικτυακής αγοράς 
όπου θα δημοσιοποιείται η πνευματική 
ιδιοκτησία, με στόχο την προσέγγιση 
εκείνων που κατέχουν και εκείνων που 
χρησιμοποιούν πνευματικά δικαιώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη διαφυγή εγκεφάλων από διάφορα κράτη μέλη αποτελεί 
σοβαρό πρόβλημα για την Ευρώπη, η αριστεία θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως εςνισχύοντας 
τις συνέργειες μεταξύ του Ορίζοντας 2020 και των διαρθρωτικών ταμείων, π.χ. με διαγωνισμό 
που έχει ήδη προτείνει το ΕΚ στην έκθεση Matias. Η περιοχή θα χρησιμοποιεί ίδιους πόρους
και χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, που δεν υπόκεινται στον ανταγωνισμό, για την απαραίτητη 
υποδομή. Η χρηματοδότηση μέσω του H2020 θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άριστη έρευνα.

Τροπολογία 456
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. ΕΠΙΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
4.1 Υποστήριξη της κοινωνικής
συμμετοχής στην έρευνα και καινοτομία
Υποστήριξη της κοινωνικής συμμετοχής 
στην έρευνα και καινοτομία και 
προώθηση της διατομεακής έρευνας και 
καινοτομίας, και ειδικότερα υποστήριξη 
της συμμετοχής των πολιτών στην έρευνα 
και καινοτομία.
4.2 Προώθηση της ισότητας των φύλων
Προώθηση της ισότητας των φύλων με
την υποστήριξη αλλαγών στην οργάνωση 
των ερευνητικών ιδρυμάτων και στον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων έρευνας. 
Τούτο περιλαμβάνει τις διάφορες
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διαστάσεις του θέματος που σχετίζονται
ειδικότερα με: τη διασφάλιση της 
ισότητας στις ερευνητικές σταδιοδρομίες, 
τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και 
τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην ανάπτυξη του περιεχομένου της 
έρευνας και της καινοτομίας.
4.3 Βελτίωση της επιστημονικής 
εγγραμματοσύνης των πολιτών
Δημιουργία ψηφιακά εγγράμματων
πολιτών μέσω επίσημης και άτυπης
επιστημονικής εκπαίδευσης, και διάδοση 
των δραστηριοτήτων που έχουν ως 
γνώμονα την επιστήμη, ιδίως σε 
επιστημονικά κέντρα και μουσεία, ως 
εξέχουσα ανάγκη για την ανάπτυξη της 
μελλοντικής κοινωνίας και ως βάση 
συνύπαρξης στη δημοκρατία· δράση 
ώστε να καταστούν οι σταδιοδρομίες 
στους τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας πιο ελκυστικές για τους νέους 
φοιτητές, και ενίσχυση της βιώσιμης 
καινοτομίας μεταξύ σχολών, ερευνητικών 
ιδρυμάτων, βιομηχανίας και οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών.
4.4 Προώθηση ενός δεοντολογικού 
πλαισίου για την έρευνα και καινοτομία
Προώθηση ενός δεοντολογικού πλαισίου
για την έρευνα και καινοτομία, με βάση 
τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
αποτυπώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε όλους 
τους σχετικούς νόμους και συμβάσεις της 
Ένωσης.
4.5 Βελτίωση της ανοικτής πρόσβασης 
στα επιστημονικά αποτελέσματα
Βελτίωση της ανοικτής πρόσβασης στα
επιστημονικά αποτελέσματα (ιδίως δε, σε
δημοσιεύσεις και δεδομένα) προκειμένου
να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η 
εμπιστοσύνη μεταξύ φορέων, να ενισχυθεί 
η επιστημονική αριστεία και να 
απελευθεωρεί το δυναμικό καιτοτομίας 
όσον αφορά την παραγωγή γνώσης και 
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την οικονομική ανταγωνιστικότητα.
4.6 Ανάπτυξη του πλαισίου
διακυβέρνησης για υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία
Ανάπτυξη του πλαισίου διακυβέρνησης
για υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, το
οποίο να εναθαρρύνει τους κοινωνικούς
συντελεστές (ερευνητές, κοινωνία των
πολιτών, βιομηχανία, διαμορφωτές 
πολιτικής) να συνεργάζονται καθ' όλη τη 
διαδικασία έρευνας και καινοτομίας, 
προκειμένου να την ευθυγραμμίσουν, 
καθώς και τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις της, με τις προσδοκίες, τις 
ανάγκες και τις αξίες της κοινωνίας.
4.7 Βελτίωση της γνώσης για την
επιστήμη και την επικοινωνία
Στήριξη της βελτίωσης της γνώσης στον
τομέα της επιστημονικής επικοινωνίας, 
προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα 
και η αποτελεσματικότητα των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ επιστημόνων, 
γενικών μέσων ενημέρωσης και του 
κοινού.

Or. en

Τροπολογία 457
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία
Προκειμένου να καθιερωθεί αποδοτικός 
διάλογος μεταξύ επιστήμης και 
κοινωνίας, να στρατολογηθούν νέα 
ταλέντα για την επιστήμη και να 
αντιστοιχιστεί η επιστημονική αριστεία 
με την κοινωνική ευαισθησία και 
υπευθυνότητα, στηρίζονται οι παρακάτω 
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δραστηριότητες:
(α) Ελκυστική επιστημονική και 
τεχνολογική σταδιοδρομία για τους νέους 
φοιτητές: προώθηση της επιστημονικής 
σταδιοδρομίας στους τομείς της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
μηχανικής στα σχολεία· άνοιγμα των 
πανεπιστημίων για τους νέους φοιτητές 
και προώθηση από τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές διαδραστικών και 
ελκυστικών μουσείων επιστημών· 
ενίσχυση της βιώσιμης αλληλεπίδρασης 
μεταξύ σχολών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων, καθώς και μεταξύ των 
φοιτητών και των οικογενειών τους και 
καθηγητών και ερευνητών.
(β) Προώθηση της ισότητας των φύλων 
στη διττή της διάσταση: διασφάλιση 
ισότητας στις ερευνητικές σταδιοδρομίες 
και συμπερίληψη της διάστασης του 
φύλου στην ανάπτυξη της έρευνας: η 
ισότητα των φύλων θα προωθηθεί 
ιδιαίτερα από τις υποστηριζόμενες 
αλλαγές στην οργάνωση των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και στο περιεχόμενο και τη 
σχεδίαση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων.
(γ) Ενσωμάτωση της κοινωνίας σε 
θέματα επιστήμης και καινοτομίας: 
παρακολούθηση της αντίληψης που έχουν 
οι πολίτες για την επιστήμη και στήριξη 
της συμμετοχής των πολιτών στην 
πολιτική έρευνας και καινοτομίας: 
παροχή της δυνατότητας σε όλους τους 
κοινωνικούς φορείς να αλληλεπιδράσουν 
στο πλαίσιο του κύκλου καινοτομίας 
προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα, η 
συνάφεια, η αποδοχή και η βιωσιμότητα 
των αποτελεσμάτων της καινοτομίας 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας· προωθώντας τα 
συμφέροντα της κοινωνίας σε θέματα 
επιστήμης και καινοτομίας· 
παρακολουθώντας τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται την επιστήμη οι 
πολίτες και στηρίζοντας τη συμμετοχή 
τους σε θέματα που σχετίζονται με την 
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ανάπτυξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη 
ειδικών δεξιοτήτων, γνώσεων και 
ικανοτήτων σε ατομικό και οργανωτικό, 
καθώς και σε εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο παράλληλα με την 
παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται την επιστήμη οι πολίτες 
και τη στήριξη της συμμετοχής των 
πολιτών στην πολιτική έρευνας και 
καινοτομίας.
(δ) Επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες
μέσω επίσημης και άτυπης εκπαίδευσης 
στην επιστήμη, και διάδοσης των 
δραστηριοτήτων που έχουν ως γνώμονα 
την επιστήμη, ιδίως σε επιστημονικά 
κέντρα, ως σημαντικότατη ανάγκη για 
την ανάπτυξη της μελλοντικής κοινωνίας 
ως εργατικού δυναμικού και ως βάσης 
για συνύπαρξη στη δημοκρατία: Μια
επιστημονικά εγγράμματη, υπεύθυνη και 
δημιουργική κοινωνία θα καλλιεργηθεί 
μέσω της προώθησης των κατάλληλων 
επιστημονικών μεθόδων εκπαίδευσης και 
μέσω της έρευνας στον τομέα αυτόν, 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
επίσημης και της άτυπης επιστημονικής 
και τεχνολογικής εκπαίδευσης, στην 
ανάπτυξη επιστημονικών 
δραστηριοτήτων βάσει προγραμμάτων 
και στη δικτύωση επιστημόνων και μη 
επιστημόνων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται την 
προώθηση και την καλλιέργεια
επιστημονικά εγγράμματων πολιτών 
μέσω αποτελεσματικής επίσημης και 
άτυπης επιστημονικής εκπαίδευσης και 
τη διάδοση δραστηριοτήτων με γνώμονα 
την επιστήμη, πιο συγκεκριμένα σε 
επιστημονικά κέντρα και άλλα κατάλληλα 
μέσα ενημέρωσης.
(ε) Ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
αποτελέσματα και δεδομένα προκειμένου 
να αυξηθεί η επιστημονική αριστεία και η 
οικονομική ανταγωνιστικότητα: 
προώθηση ενιαίας βάσης δεδομένων με 
όλα τα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
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ερευνητικά έργα και επιστημονικά 
αποτελέσματα. Οι εθνικές και 
περιφερειακές αρχές χρηματοδότησης θα 
ενθαρρυνθούν να μοιράζονται τις ίδιες 
πληροφορίες όσον αφορά τα 
εθνικά/περιφερειακά προγράμματα. Θα 
προωθηθεί η συμπερίληψη 
αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας 
στην εν λόγω βάση δεδομένων.
(στ) Διακυβέρνηση για την ανάπτυξη 
υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας από 
όλους τους ενδιαφερομένους (ερευνητές, 
δημόσιες αρχές, βιομηχανία), η οποία να 
είναι δεκτική στις κοινωνικές ανάγκες και 
απαιτήσεις, και παρακολούθηση της 
εξέλιξής της: διαμόρφωση 
διακυβέρνησης για την ανάπτυξη
υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας με τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, 
ενίσχυση του ρόλου της επιστημονικής 
εμπειρογνωμοσύνης στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, πιο συγκεκριμένα 
συμμετοχή επιστημόνων και 
ανεξάρτητων οργανισμών έρευνας σε 
κοινωνικές αντιπαραθέσεις και σε θέματα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση 
κινδύνων. Θα προωθηθεί ένα πλαίσιο 
δεοντολογίας για την έρευνα και 
καινοτομία, βασισμένο στις βασικές 
αρχές δεοντολογίας, περιλαμβανομένων 
εκείνων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε 
όλους τους σχετικούς νόμους και 
συμβάσεις της Ένωσης, σε συνεργασία με 
τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας Δεοντολογίας για 
τις Επιστήμες και τις Νέες Τεχνολογίες.
(ζ) Γνώση σχετικά με την επιστημονική 
επικοινωνία, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ επιστημόνων, 
των γενικών μέσων ενημέρωσης και του 
κοινού: Για τη βελτίωση της κυκλοφορίας 
της γνώσης εντός της επιστημονικής 
κοινότητας και του ευρύτερου κοινού θα 
αναπτυχθεί περαιτέρω η προσβασιμότητα 
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και η χρήση των αποτελεσμάτων δημόσια 
χρηματοδοτούμενης έρευνας. Με τον 
τρόπο αυτόν θα αυξηθεί η γνώση σχετικά 
με την επιστημονική επικοινωνία, με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
επιστημόνων, των μέσων ενημέρωσης και 
του κοινού και την προώθηση ευρύτερης 
συμμετοχής των πολιτών ως ενεργών 
φορέων και, όποτε είναι δυνατόν και 
σκόπιμο, ως συμμετεχόντων στην έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 458
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιομηχανική υπεροχή Υπεροχή του τομέα της βιομηχανίας και 
των υπηρεσιών

Or. ro

Τροπολογία 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτυχημένη τιθάσευση και 
εγκατάσταση τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής από την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και της 
ικανότητας της Ευρώπης στην καινοτομία, 
καθώς και παράγοντα διασφάλισης της 

Η επιτυχημένη τιθάσευση και 
εγκατάσταση τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής από την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και της 
ικανότητας της Ευρώπης στην καινοτομία, 
καθώς και παράγοντα διασφάλισης της 
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προηγμένης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
οικονομίας της Ευρώπης, της παγκόσμιας 
ηγετικής θέσης σε τομείς εφαρμογής 
υψηλής τεχνολογίας και της ικανότητας 
ανάπτυξης μοναδικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
καινοτομίας θα συνδυαστούν με την Ε&Α 
ως ενιαίο μέρος της χρηματοδότησης.

προηγμένης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
οικονομίας της Ευρώπης, της παγκόσμιας 
ηγετικής θέσης σε τομείς εφαρμογής 
υψηλής τεχνολογίας και της ικανότητας 
ανάπτυξης μοναδικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
καινοτομίας θα συνδυαστούν με την Ε&Α 
ως ενιαίο μέρος της χρηματοδότησης.
Ουσιώδης έμφαση δίδεται στα έργα
μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 460
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτυχημένη τιθάσευση και 
εγκατάσταση τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής από την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και της 
ικανότητας της Ευρώπης στην καινοτομία, 
καθώς και παράγοντα διασφάλισης της 
προηγμένης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
οικονομίας της Ευρώπης, της παγκόσμιας 
ηγετικής θέσης σε τομείς εφαρμογής 
υψηλής τεχνολογίας και της ικανότητας 
ανάπτυξης μοναδικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
καινοτομίας θα συνδυαστούν με την Ε&Α 
ως ενιαίο μέρος της χρηματοδότησης.

Η επιτυχημένη τιθάσευση και 
εγκατάσταση τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
και την ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί 
βασικό παράγοντα ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και της 
ικανότητας της Ευρώπης στην καινοτομία, 
καθώς και παράγοντα διασφάλισης της 
προηγμένης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
οικονομίας της Ευρώπης, της παγκόσμιας 
ηγετικής θέσης σε τομείς εφαρμογής 
υψηλής τεχνολογίας και της ικανότητας 
ανάπτυξης μοναδικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
καινοτομίας θα συνδυαστούν με την Ε&Α 
ως ενιαίο μέρος της χρηματοδότησης.

Or. ro

Τροπολογία 461
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο-
και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 
νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 
υλικά και συστήματα προηγμένης 
μεταποίησης. Πολλά καινοτόμα προϊόντα 
ενσωματώνουν ταυτόχρονα αρκετές από 
αυτές τις τεχνολογίες, ως μεμονωμένα ή 
ενσωματωμένα μέρη. Ενώ κάθε τεχνολογία 
προσφέρει τεχνολογική καινοτομία, το 
συσσωρευμένο όφελος από το συνδυασμό 
πολλών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει σε 
τεχνολογικά άλματα. Η αξιοποίηση 
οριζόντιων βασικών τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα και τον αντίκτυπο των 
προϊόντων. Συνεπώς θα αξιοποιηθούν οι 
πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των εν λόγω 
τεχνολογιών. Θα παρασχεθεί 
συγκεκριμένη στήριξη για μεγαλύτερης 
κλίμακας έργα δοκιμαστικής εφαρμογής 
και επίδειξης.

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο-
και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 
νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 
υλικά και συστήματα προηγμένης 
μεταποίησης. Πολλά καινοτόμα προϊόντα 
ενσωματώνουν ταυτόχρονα αρκετές από 
αυτές τις τεχνολογίες, ως μεμονωμένα ή 
ενσωματωμένα μέρη. Ενώ κάθε τεχνολογία 
προσφέρει τεχνολογική καινοτομία, το 
συσσωρευμένο όφελος από το συνδυασμό 
πολλών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει σε 
τεχνολογικά άλματα. Η αξιοποίηση 
οριζόντιων βασικών τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα και τον αντίκτυπο των 
προϊόντων. Συνεπώς θα αξιοποιηθούν οι 
πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των εν λόγω 
τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 462
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
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βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο-
και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 
νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 
υλικά και συστήματα προηγμένης 
μεταποίησης. Πολλά καινοτόμα προϊόντα 
ενσωματώνουν ταυτόχρονα αρκετές από 
αυτές τις τεχνολογίες, ως μεμονωμένα ή 
ενσωματωμένα μέρη. Ενώ κάθε τεχνολογία 
προσφέρει τεχνολογική καινοτομία, το 
συσσωρευμένο όφελος από το συνδυασμό 
πολλών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει σε 
τεχνολογικά άλματα. Η αξιοποίηση 
οριζόντιων βασικών τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα και τον αντίκτυπο των 
προϊόντων. Συνεπώς θα αξιοποιηθούν οι 
πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των εν λόγω 
τεχνολογιών. Θα παρασχεθεί 
συγκεκριμένη στήριξη για μεγαλύτερης 
κλίμακας έργα δοκιμαστικής εφαρμογής 
και επίδειξης.

βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο-
και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 
νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 
υλικά και συστήματα προηγμένης 
μεταποίησης. Πολλά καινοτόμα προϊόντα 
ενσωματώνουν ταυτόχρονα αρκετές από 
αυτές τις τεχνολογίες, ως μεμονωμένα ή 
ενσωματωμένα μέρη, καθώς και τεράστιο 
αριθμό αποτελεσμάτων από βασική 
επιστημονική έρευνα, ιδίως στον τομέα 
των μαθηματικών. Ενώ κάθε τεχνολογία 
προσφέρει τεχνολογική καινοτομία, το 
συσσωρευμένο όφελος από το συνδυασμό 
πολλών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
και μαθηματικών εργαλείων είναι επίσης 
δυνατό να οδηγήσει σε τεχνολογικά 
άλματα. Η αξιοποίηση οριζόντιων βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής θα 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τον 
αντίκτυπο των προϊόντων. Συνεπώς θα
αξιοποιηθούν οι πολυάριθμες
αλληλεπιδράσεις των εν λόγω τεχνολογιών
και τα βασικά επιστημονικά 
αποτελέσματα. Θα παρασχεθεί 
συγκεκριμένη στήριξη για μεγαλύτερης 
κλίμακας έργα δοκιμαστικής εφαρμογής 
και επίδειξης.

Or. en

Τροπολογία 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 4
COM(2011)811.
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 
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συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο-
και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 
νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 
υλικά και συστήματα προηγμένης 
μεταποίησης. Πολλά καινοτόμα προϊόντα 
ενσωματώνουν ταυτόχρονα αρκετές από 
αυτές τις τεχνολογίες, ως μεμονωμένα ή 
ενσωματωμένα μέρη. Ενώ κάθε τεχνολογία 
προσφέρει τεχνολογική καινοτομία, το 
συσσωρευμένο όφελος από το συνδυασμό 
πολλών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει σε 
τεχνολογικά άλματα. Η αξιοποίηση 
οριζόντιων βασικών τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα και τον αντίκτυπο των 
προϊόντων. Συνεπώς θα αξιοποιηθούν οι 
πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των εν λόγω 
τεχνολογιών. Θα παρασχεθεί 
συγκεκριμένη στήριξη για μεγαλύτερης 
κλίμακας έργα δοκιμαστικής εφαρμογής 
και επίδειξης.

συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο-
και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 
νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, 
υδροτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και 
συστήματα προηγμένης μεταποίησης. 
Πολλά καινοτόμα προϊόντα ενσωματώνουν 
ταυτόχρονα αρκετές από αυτές τις 
τεχνολογίες, ως μεμονωμένα ή 
ενσωματωμένα μέρη. Ενώ κάθε τεχνολογία 
προσφέρει τεχνολογική καινοτομία, το 
συσσωρευμένο όφελος από το συνδυασμό 
πολλών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει σε 
τεχνολογικά άλματα. Η αξιοποίηση 
οριζόντιων βασικών τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα και τον αντίκτυπο των 
προϊόντων. Συνεπώς θα αξιοποιηθούν οι 
πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των εν λόγω 
τεχνολογιών. Θα παρασχεθεί 
συγκεκριμένη στήριξη για μεγαλύτερης 
κλίμακας έργα δοκιμαστικής εφαρμογής 
και επίδειξης.

Or. en

Τροπολογία 464
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, η στήριξη θα εστιαστεί στο 
προεμπορικό και προανταγωνιστικό 
στάδιο. Η χρηματοδότηση θα στοχεύει
στην αντιμετώπιση των κοινών 
τεχνολογικών φραγμών και όχι στην 
επιλογή πρωταθλητών ή στη 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων γραμμών 
παραγωγής και των δραστηριοτήτων 
μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Οι 
δραστηριότητες σχεδιάζονται για να 
στηρίξουν τη βιομηχανική 
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ανταγωνιστικότητα, ενθαρρύνοντας τη 
βιομηχανία να βελτιώσει ιδίως την 
αποδοτικότητά της ως προς τους πόρους 
και την ενέργεια, προκειμένου να αυξήσει 
τις επενδύσεις της για έρευνα και 
καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 465
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες καινοτομίας θα 
περιλαμβάνουν την ενοποίηση 
μεμονωμένων τεχνολογιών, επιδείξεις της 
ικανότητας παραγωγής και παράδοσης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
δοκιμαστικές εφαρμογές με χρήστες και 
πελάτες για να αποδειχτεί η δυνατότητα 
υλοποίησης και η προστιθέμενη αξία, για 
επιδείξεις μεγάλης κλίμακας για να
διευκολυνθεί η υιοθέτηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας από την 
αγορά.

Οι δραστηριότητες καινοτομίας θα 
περιλαμβάνουν την ενοποίηση 
μεμονωμένων τεχνολογιών, επιδείξεις της 
ικανότητας παραγωγής και παράδοσης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
δοκιμαστικές εφαρμογές με χρήστες και 
πελάτες για να αποδειχτεί η δυνατότητα 
υλοποίησης και η προστιθέμενη αξία, για 
επιδείξεις μεγάλης κλίμακας για να 
διευκολυνθεί η υιοθέτηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας από την 
αγορά. Είναι επίσης σημαντικό να 
προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από 
τη βάση προς την κορυφή συνεργατικές 
διασπαστικές και προοδευτικές 
προσεγγίσεις καινοτομίας, τόσο ψηφιακές 
όσο και φυσικές, και η κινητικότητα νέων 
καινοτόμων και επωαστών/επιταχυντών.

Or. en

Τροπολογία 466
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες καινοτομίας θα 
περιλαμβάνουν την ενοποίηση 
μεμονωμένων τεχνολογιών, επιδείξεις της 
ικανότητας παραγωγής και παράδοσης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
δοκιμαστικές εφαρμογές με χρήστες και 
πελάτες για να αποδειχτεί η δυνατότητα 
υλοποίησης και η προστιθέμενη αξία, για 
επιδείξεις μεγάλης κλίμακας για να 
διευκολυνθεί η υιοθέτηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας από την 
αγορά.

Οι δραστηριότητες καινοτομίας θα 
περιλαμβάνουν την ενοποίηση 
μεμονωμένων τεχνολογιών, επιδείξεις της 
ικανότητας παραγωγής και παράδοσης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
δοκιμαστικές εφαρμογές με χρήστες και 
πελάτες για να αποδειχτεί η δυνατότητα 
υλοποίησης και η προστιθέμενη αξία, για 
επιδείξεις μεγάλης κλίμακας για να 
διευκολυνθεί η υιοθέτηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας από την 
αγορά. Αυτές οι εγγύς της αγοράς 
δραστηριότητες χρηματοδοτούνται 
πρωτίστως με τα χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 467
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες καινοτομίας θα 
περιλαμβάνουν την ενοποίηση 
μεμονωμένων τεχνολογιών, επιδείξεις της 
ικανότητας παραγωγής και παράδοσης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
δοκιμαστικές εφαρμογές με χρήστες και 
πελάτες για να αποδειχτεί η δυνατότητα 
υλοποίησης και η προστιθέμενη αξία, για 
επιδείξεις μεγάλης κλίμακας για να 
διευκολυνθεί η υιοθέτηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας από την 
αγορά.

Οι δραστηριότητες καινοτομίας θα 
περιλαμβάνουν την ενοποίηση 
μεμονωμένων τεχνολογιών, επιδείξεις της 
ικανότητας παραγωγής και παράδοσης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
δοκιμαστικές εφαρμογές με χρήστες και 
πελάτες για να αποδειχτεί η δυνατότητα 
υλοποίησης και η προστιθέμενη αξία, για 
επιδείξεις μεγάλης κλίμακας για να 
διευκολυνθεί η υιοθέτηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας από την 
αγορά, και εφαρμογή σχεδίων μικρής και 
μεσαίας κλίμακας ώστε να προετοιμαστεί 
το έδαφος για έργα μεγάλης κλίμακας.

Or. en
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Τροπολογία 468
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την νανοτεχνολογία και την 
βιοτεχνολογία ειδικότερα, η συνεργασία με 
τους ενδιαφερόμενους και το κοινό θα έχει 
ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τα οφέλη και τους κινδύνους. Θα 
αντιμετωπιστούν συστηματικά η 
αξιολόγηση της ασφάλειας και η 
διαχείριση του συνολικού κινδύνου κατά 
την εγκατάσταση των εν λόγω 
τεχνολογιών.

Για την νανοτεχνολογία και την 
βιοτεχνολογία ειδικότερα, η συνεργασία με 
τους ενδιαφερόμενους και το κοινό θα έχει 
ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τα οφέλη και τους κινδύνους. Θα 
αντιμετωπιστούν συστηματικά η 
αξιολόγηση της ασφάλειας και η 
διαχείριση του συνολικού κινδύνου κατά 
την εγκατάσταση των εν λόγω 
τεχνολογιών. Θα αναπτυχθούν κριτήρια 
και διαφανείς διαδικασίες, προκειμένου 
να αξιολογηθεί, σε πρώιμο στάδιο της 
ανάπτυξης, κατά πόσον οι νέες 
τεχνολογίες είναι κοινωνικά επιθυμητές 
και κοινωνικά αποδεκτές.

Or. en

Τροπολογία 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων 
δοκιμών που επιτρέπουν καλύτερες 
προβλέψεις και είναι καταλληλότερες για 
τους ανθρώπους, η αξιολόγηση των 
κινδύνων και η ιατρική έρευνα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων δοκιμών που επιτρέπουν καλύτερες προβλέψεις και είναι 
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καταλληλότερες για τους ανθρώπους αποσκοπεί στην επίτευξη του διεθνώς επιδιωκόμενου 
στόχου να καταστούν τα τεστ ασφαλείας και η ιατρική έρευνα αποτελεσματικότερα, λιγότερο 
δαπανηρά και καταλληλότερα για τους ανθρώπους.

Τροπολογία 470
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12 – 3η περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ανάπτυξη και η εφαρμογή
προβλεπτικών και κατάλληλων για τους 
ανθρώπους εργαλείων για τον έλεγχο της 
ασφάλειας, την αξιολόγηση των κινδύνων 
και την ιατρική έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12 – 3η περίπτωση α (νέα)
COM(2011)811.
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 12 – 3η περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- υδροτεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 472
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμένοι τομείς δραστηριοτήτων θα 
επικεντρώνονται στις προκλήσεις της 
βιομηχανικής και τεχνολογικής υπεροχής 
στον τομέα των ΤΠΕ και θα καλύπτουν τις 
γενικές θεματολογίες έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως των 
παρακάτω:

Ορισμένοι τομείς δραστηριοτήτων θα 
επικεντρώνονται στις προκλήσεις της 
βιομηχανικής και τεχνολογικής υπεροχής 
στον τομέα των ΤΠΕ και θα καλύπτουν τα 
πρότυπα και τα πρωτόκολλα ΤΠΕ, καθώς 
και τις γενικές θεματολογίες έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως των 
παρακάτω:

Or. ro

Τροπολογία 473
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.1. Μια νέα γενιά επιμέρους στοιχείων 
και συστημάτων: τεχνολογία προηγμένων 
και ευφυών ενσωματωμένων επί μέρους 
στοιχείων και συστημάτων.

1.1.1. Μια νέα γενιά επιμέρους στοιχείων 
και συστημάτων: τεχνολογία
πληροφοριακών συστημάτων και
προηγμένων και ευφυών ενσωματωμένων 
συστημάτων και επί μέρους στοιχείων.

Or. fr

Τροπολογία 474
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται με ενσωματωμένα επιμέρους 
στοιχεία και συστήματα. Περιλαμβάνει 
επίσης μικρο- νανο- βιο- συστήματα, 

Στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται με τα μεγάλα συστήματα 
πληροφορικής και με τα ευφυή
ενσωματωμένα επιμέρους στοιχεία και 
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οργανικά ηλεκτρονικά, μεγάλης κλίμακας 
ενοποίηση, βασικές τεχνολογίες για το 
Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) 
συμπεριλαμβανομένων και υποδομών 
υποστήριξης της παροχής προηγμένων 
υπηρεσιών, ευφυών ενοποιημένων 
συστημάτων, υπερσυστημάτων (systems of 
systems) και τεχνολογιών πολύπλοκων 
συστημάτων.

συστήματα. Περιλαμβάνει επίσης μικρο-
νανο- βιο- συστήματα, οργανικά 
ηλεκτρονικά, μεγάλης κλίμακας 
ενοποίηση, βασικές τεχνολογίες για το 
Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) 
συμπεριλαμβανομένων και υποδομών 
υποστήριξης της παροχής προηγμένων 
υπηρεσιών, ευφυών ενοποιημένων 
συστημάτων, υπερσυστημάτων (systems of 
systems) και τεχνολογιών πολύπλοκων 
συστημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 475
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται με ενσωματωμένα επιμέρους 
στοιχεία και συστήματα. Περιλαμβάνει 
επίσης μικρο- νανο- βιο- συστήματα, 
οργανικά ηλεκτρονικά, μεγάλης κλίμακας 
ενοποίηση, βασικές τεχνολογίες για το 
Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) 
συμπεριλαμβανομένων και υποδομών 
υποστήριξης της παροχής προηγμένων 
υπηρεσιών, ευφυών ενοποιημένων 
συστημάτων, υπερσυστημάτων (systems of 
systems) και τεχνολογιών πολύπλοκων 
συστημάτων.

Στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται με ενσωματωμένα επιμέρους 
στοιχεία και συστήματα. Περιλαμβάνει 
επίσης μικρο- νανο- βιο- συστήματα, 
οργανικά ηλεκτρονικά, κβαντική 
υπολογιστική, μεγάλης κλίμακας 
ενοποίηση, βασικές τεχνολογίες για το 
Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ),
συμπεριλαμβανομένων και υποδομών 
υποστήριξης της παροχής προηγμένων 
υπηρεσιών, αισθητήρων, ευφυών 
ενοποιημένων συστημάτων, 
κατανεμημένων υπερσυστημάτων 
(systems and systems of systems) και 
τεχνολογιών πολύπλοκων συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 476
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται με ενσωματωμένα επιμέρους 
στοιχεία και συστήματα. Περιλαμβάνει 
επίσης μικρο- νανο- βιο- συστήματα, 
οργανικά ηλεκτρονικά, μεγάλης κλίμακας 
ενοποίηση, βασικές τεχνολογίες για το 
Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) 
συμπεριλαμβανομένων και υποδομών 
υποστήριξης της παροχής προηγμένων 
υπηρεσιών, ευφυών ενοποιημένων 
συστημάτων, υπερσυστημάτων (systems of 
systems) και τεχνολογιών πολύπλοκων 
συστημάτων.

Στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται με ενσωματωμένα επιμέρους 
στοιχεία και συστήματα. Περιλαμβάνει 
επίσης μικρο- νανο- βιο- συστήματα, 
οργανικά ηλεκτρονικά, βιολογία 
υπολογιστικών συστημάτων, μεγάλης 
κλίμακας ενοποίηση, βασικές τεχνολογίες 
για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) 
συμπεριλαμβανομένων και υποδομών 
υποστήριξης της παροχής προηγμένων 
υπηρεσιών, ευφυών ενοποιημένων 
συστημάτων, υπερσυστημάτων (systems of 
systems) και τεχνολογιών πολύπλοκων 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 477
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η μόχλευση των ευρωπαϊκών 
πλεονεκτημάτων στους τομείς της 
αρχιτεκτονικής επεξεργαστών και 
συστημάτων, των τεχνολογιών 
διασύνδεσης και εντοπισμού δεδομένων, 
του υπολογιστικού νέφους, της 
παράλληλης σύνδεσης υπολογιστών και 
του λογισμικού προσομοίωσης για όλα τα 
τμήματα της αγοράς υπολογιστών.

Στόχος είναι η μόχλευση των ευρωπαϊκών 
πλεονεκτημάτων στους τομείς της 
αρχιτεκτονικής επεξεργαστών και 
συστημάτων, των τεχνολογιών 
διασύνδεσης και εντοπισμού δεδομένων, 
του υπολογιστικού νέφους, της μεγάλης 
κλίμακας και της απεριόριστης 
υπολογιστικής ικανότητας, των μεγάλων 
όγκων δεδομένων, της παράλληλης 
σύνδεσης υπολογιστών και του λογισμικού 
προσομοίωσης για όλα τα τμήματα της 
αγοράς υπολογιστών.

Or. en
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Τροπολογία 478
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην ανάπτυξη, τιθάσευση και 
διαμόρφωση του Διαδικτύου νέας γενιάς 
που θα αντικαταστήσει βαθμιαία τον 
υπάρχοντα Ιστό, τις υποδομές σταθερών 
και κινητών δικτύων και υπηρεσιών, 
καθώς και η εξασφάλιση της διασύνδεσης 
τρισεκατομμυρίων συσκευών (ΔτΠ) 
μεταξύ διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης 
και τομέων που θα αλλάξουν τον τρόπο με 
τον οποίο επικοινωνούμε, έχουμε 
πρόσβαση και χρησιμοποιούμε τη γνώση. 
Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε δίκτυα, 
λογισμικό και υπηρεσίες, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, ιδιωτικότητα και 
εμπιστοσύνη, ασύρματη επικοινωνία και 
όλα τα οπτικά δίκτυα, παρεμβατικά 
διαδραστικά πολυμέσα και όσον αφορά 
την συνδεδεμένη επιχείρηση του 
μέλλοντος.

Στόχος είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην ανάπτυξη, τιθάσευση και 
διαμόρφωση του Διαδικτύου νέας γενιάς 
που θα αντικαταστήσει βαθμιαία τον 
υπάρχοντα Ιστό, τις υποδομές σταθερών 
και κινητών δικτύων και υπηρεσιών, 
καθώς και η εξασφάλιση της διασύνδεσης 
τρισεκατομμυρίων συσκευών (ΔτΠ) 
μεταξύ διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης 
και τομέων που θα αλλάξουν τον τρόπο με 
τον οποίο επικοινωνούμε, έχουμε 
πρόσβαση και χρησιμοποιούμε τη γνώση. 
Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε δίκτυα, 
υποδομές, λογισμικό και υπηρεσίες, 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδιωτικότητα 
και εμπιστοσύνη, ασύρματη επικοινωνία 
και όλα τα οπτικά δίκτυα, παρεμβατικά 
διαδραστικά πολυμέσα και όσον αφορά 
την συνδεδεμένη επιχείρηση του 
μέλλοντος. Ειδικότερα, θα παρασχεθεί
στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη 
ανοικτών συστημάτων και 
κατανεμητικών συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 479
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Στόχος είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην ανάπτυξη, τιθάσευση και 
διαμόρφωση του Διαδικτύου νέας γενιάς 
που θα αντικαταστήσει βαθμιαία τον 
υπάρχοντα Ιστό, τις υποδομές σταθερών 
και κινητών δικτύων και υπηρεσιών, 
καθώς και η εξασφάλιση της διασύνδεσης 
τρισεκατομμυρίων συσκευών (ΔτΠ) 
μεταξύ διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης 
και τομέων που θα αλλάξουν τον τρόπο με 
τον οποίο επικοινωνούμε, έχουμε 
πρόσβαση και χρησιμοποιούμε τη γνώση. 
Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε δίκτυα, 
λογισμικό και υπηρεσίες, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, ιδιωτικότητα και
εμπιστοσύνη, ασύρματη επικοινωνία και 
όλα τα οπτικά δίκτυα, παρεμβατικά 
διαδραστικά πολυμέσα και όσον αφορά 
την συνδεδεμένη επιχείρηση του 
μέλλοντος.

Στόχος είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην ανάπτυξη, τιθάσευση και 
διαμόρφωση του Διαδικτύου νέας γενιάς 
που θα αντικαταστήσει βαθμιαία τον 
υπάρχοντα Ιστό, τις υποδομές σταθερών 
και κινητών δικτύων και υπηρεσιών, 
καθώς και η εξασφάλιση της διασύνδεσης 
τρισεκατομμυρίων συσκευών (ΔτΠ) 
μεταξύ διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης 
και τομέων που θα αλλάξουν τον τρόπο με 
τον οποίο επικοινωνούμε, έχουμε 
πρόσβαση και χρησιμοποιούμε τη γνώση. 
Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε δίκτυα, 
λογισμικό και υπηρεσίες, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, ιδιωτικότητα, εμπιστοσύνη 
και κοινωνικές επιδράσεις, ασύρματη 
επικοινωνία και όλα τα οπτικά δίκτυα, 
παρεμβατικά διαδραστικά πολυμέσα και 
όσον αφορά την συνδεδεμένη επιχείρηση 
του μέλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 480
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4. Τεχνολογίες περιεχομένου και 
διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για το 
ψηφιακό περιεχόμενο και τη 
δημιουργικότητα

1.1.4. Τεχνολογίες περιεχομένου και 
διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για το 
ψηφιακό περιεχόμενο, τις πολιτιστικές 
βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
τουρισμού, και τη δημιουργικότητα

Or. en
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Τροπολογία 481
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η παροχή νέων εργαλείων σε 
επαγγελματίες και πολίτες για τη 
δημιουργία, εκμετάλλευση και διατήρηση 
όλων των μορφών ψηφιακού περιεχομένου 
σε όλες τις γλώσσες και η διαμόρφωση, 
ανάλυση και οπτικοποίηση μεγάλων 
ποσοτήτων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 
δεδομένων. Συμπεριλαμβάνονται νέες 
τεχνολογίες για τη γλώσσα, τη μάθηση, τη 
διάδραση, την ψηφιακή διατήρηση, την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο και αναλύσεις,
έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
πληροφοριών που βασίζονται σε 
τεχνολογίες προηγμένης εξαγωγής 
δεδομένων, νοημοσύνης των μηχανών, 
στατιστικής ανάλυσης και οπτικών 
υπολογισμών.

Στόχος είναι η παροχή νέων εργαλείων σε 
επαγγελματίες και πολίτες για τη 
δημιουργία, εκμετάλλευση και διατήρηση 
όλων των μορφών ψηφιακού περιεχομένου 
σε όλες τις γλώσσες και η διαμόρφωση, 
ανάλυση και οπτικοποίηση μεγάλων 
ποσοτήτων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 
δεδομένων. Συμπεριλαμβάνονται νέες 
τεχνολογίες για τη γλώσσα, τη μάθηση, τη 
διάδραση (συμπεριλαμβανομένων της 
απτικής διεπαφής, της διεπαφής ομιλίας 
και της βιο-διεπαφής), την ψηφιακή 
διατήρηση και αποκατάσταση, την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο και αναλύσεις·
έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
πληροφοριών που βασίζονται σε 
τεχνολογίες προηγμένης εξαγωγής 
δεδομένων, «χειρισμού μεγάλων όγκων
δεδομένων», νοημοσύνης των μηχανών
και γνώσης των μηχανών, στατιστικής 
ανάλυσης και οπτικών υπολογισμών.

Or. en

Τροπολογία 482
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η παροχή νέων εργαλείων σε 
επαγγελματίες και πολίτες για τη 
δημιουργία, εκμετάλλευση και διατήρηση 
όλων των μορφών ψηφιακού περιεχομένου 
σε όλες τις γλώσσες και η διαμόρφωση, 

Στόχος είναι η παροχή νέων εργαλείων σε 
επαγγελματίες και πολίτες για τη 
δημιουργία, εκμετάλλευση και διατήρηση 
όλων των μορφών ψηφιακού περιεχομένου 
σε όλες τις γλώσσες και η διαμόρφωση, 
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ανάλυση και οπτικοποίηση μεγάλων 
ποσοτήτων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 
δεδομένων. Συμπεριλαμβάνονται νέες 
τεχνολογίες για τη γλώσσα, τη μάθηση, τη 
διάδραση, την ψηφιακή διατήρηση, την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο και αναλύσεις, 
έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
πληροφοριών που βασίζονται σε 
τεχνολογίες προηγμένης εξαγωγής 
δεδομένων, νοημοσύνης των μηχανών, 
στατιστικής ανάλυσης και οπτικών 
υπολογισμών.

ανάλυση και οπτικοποίηση μεγάλων 
ποσοτήτων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 
δεδομένων. Συμπεριλαμβάνονται νέες 
τεχνολογίες για τη γλώσσα, τη μάθηση, τη 
διάδραση, την ψηφιακή διατήρηση, την 
πρόσβαση σε πολιτιστικούς πόρους, την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο και αναλύσεις· 
έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
πληροφοριών που βασίζονται σε 
τεχνολογίες προηγμένης εξαγωγής 
δεδομένων, νοημοσύνης των μηχανών, 
στατιστικής ανάλυσης και οπτικών 
υπολογισμών.

Or. it

Τροπολογία 483
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η παροχή νέων εργαλείων σε 
επαγγελματίες και πολίτες για τη 
δημιουργία, εκμετάλλευση και διατήρηση 
όλων των μορφών ψηφιακού περιεχομένου 
σε όλες τις γλώσσες και η διαμόρφωση, 
ανάλυση και οπτικοποίηση μεγάλων 
ποσοτήτων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 
δεδομένων. Συμπεριλαμβάνονται νέες 
τεχνολογίες για τη γλώσσα, τη μάθηση, τη 
διάδραση, την ψηφιακή διατήρηση, την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο και αναλύσεις,
έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
πληροφοριών που βασίζονται σε 
τεχνολογίες προηγμένης εξαγωγής 
δεδομένων, νοημοσύνης των μηχανών, 
στατιστικής ανάλυσης και οπτικών 
υπολογισμών.

Στόχος είναι η παροχή νέων εργαλείων σε 
επαγγελματίες και πολίτες για τη 
δημιουργία, εκμετάλλευση και διατήρηση 
όλων των μορφών ψηφιακού περιεχομένου 
σε όλες τις γλώσσες και η διαμόρφωση, 
ανάλυση και οπτικοποίηση μεγάλων 
ποσοτήτων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 
δεδομένων. Συμπεριλαμβάνονται νέες 
τεχνολογίες για τη γλώσσα, τη μάθηση, τη 
διάδραση, την ψηφιακή διατήρηση, την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο και αναλύσεις·
έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
πληροφοριών που βασίζονται σε 
τεχνολογίες προηγμένης εξαγωγής 
δεδομένων σε τομείς όπως ο τουρισμός, 
νοημοσύνης των μηχανών, στατιστικής 
ανάλυσης και οπτικών υπολογισμών.

Or. en



AM\907981EL.doc 79/145 PE492.815v01-00

EL

Τροπολογία 484
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής και βιομηχανικής υπεροχής 
στη ρομποτική στους τομείς της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών, τα 
γνωστικά συστήματα, τις προηγμένες 
διεπαφές και τους έξυπνους χώρους και τις 
μηχανές με δυνατότητα αντίληψης, με 
βάση βελτιώσεις της απόδοσης και της 
προόδου υπολογιστών και δικτύων όσον 
αφορά την ικανότητα κατασκευής 
συστημάτων που να μπορούν να 
μαθαίνουν, να προσαρμόζονται και να 
αντιδρούν.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής και βιομηχανικής υπεροχής 
στη ρομποτική στους τομείς της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών, τα 
γνωστικά συστήματα, την τεχνική 
νοημοσύνη και τη νευροεπιστήμη, τις 
προηγμένες διεπαφές και τους έξυπνους 
χώρους και τις μηχανές με δυνατότητα 
αντίληψης, με βάση τη μικρογράφηση και
βελτιώσεις της απόδοσης και της προόδου 
υπολογιστών και δικτύων όσον αφορά την 
ικανότητα κατασκευής συστημάτων που να 
μπορούν να μαθαίνουν, να 
προσαρμόζονται και να αντιδρούν.

Or. en

Τροπολογία 485
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παραπάνω έξη μείζονες τομείς 
δραστηριοτήτων αναμένεται ότι θα 
καλύψουν ολόκληρο το φάσμα των 
αναγκών. Θα περιλαμβάνουν βιομηχανική 
ηγετική θέση στις γενικές λύσεις, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες με βάση ΤΠΕ 
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
μεγάλων κοινωνιακών προκλήσεων καθώς 
και κατευθυνόμενα από τις εφαρμογές 
θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας στον 

Οι παραπάνω επτά μείζονες τομείς 
δραστηριοτήτων αναμένεται ότι θα 
καλύψουν ολόκληρο το φάσμα των 
αναγκών. Θα περιλαμβάνουν βιομηχανική 
ηγετική θέση στις γενικές λύσεις, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες με βάση ΤΠΕ 
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
μεγάλων κοινωνιακών προκλήσεων καθώς 
και κατευθυνόμενα από τις εφαρμογές 
θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας στον 
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τομέα των ΤΠΕ που θα υποστηριχτούν σε 
συνδυασμό με την συναφή κοινωνιακή 
πρόκληση.

τομέα των ΤΠΕ που θα υποστηριχτούν σε 
συνδυασμό με την συναφή κοινωνιακή 
πρόκληση.

Or. en

Τροπολογία 486
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, σε καθέναν από τους έξι μείζονες 
τομείς δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται 
ερευνητικές υποδομές που αφορούν ειδικά 
της ΤΠΕ, όπως τα ζωντανά εργαστήρια για 
μεγάλης κλίμακας πειραματισμούς και οι 
υποδομές για βασικές καίριας σημασίας 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και η 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, που 
περιλαμβάνουν εξοπλισμό, εργαλεία, 
υπηρεσίες υποστήριξης, καθαρά δωμάτια 
και πρόσβαση σε χυτήρια κατασκευής 
πρωτοτύπων.

Επίσης, σε καθέναν από τους επτά
μείζονες τομείς δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνονται ερευνητικές υποδομές 
που αφορούν ειδικά της ΤΠΕ, όπως τα 
ζωντανά εργαστήρια για μεγάλης κλίμακας 
πειραματισμούς και οι υποδομές για 
βασικές καίριας σημασίας τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής και η ενσωμάτωσή 
τους σε προηγμένα προϊόντα και 
καινοτόμα έξυπνα συστήματα, που 
περιλαμβάνουν εξοπλισμό, εργαλεία, 
υπηρεσίες υποστήριξης, καθαρά δωμάτια 
και πρόσβαση σε χυτήρια κατασκευής 
πρωτοτύπων. Η χρηματοδότηση της
Ένωσης θα ωφελήσει κοινές
εγκαταστάσεις και υποδομές, ανοικτές σε 
περισσότερους φορείς περιλαμβανομένων 
ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 487
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.6 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες
των φυσικών προσώπων, ιδίως δε το
δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα, 
αποτελεί βασικό στοιχείο στην ΕΕ. Το
"Ορίζοντας 2020" στηρίζει την έρευνα
και ανάπτυξη συστημάτων τα οποία
μπορούν να δώσουν στους πολίτες της 
Ευρώπης πλήρη έλεγχο των επικοινωνιών 
τους.

Or. en

Τροπολογία 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.6 α. Ρυθμιστικές και οικονομικές 
προκλήσεις για το μέλλον:
Στόχος είναι να ερευνηθεί πώς και πού
ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη για νέα
ρυθμιστικά πλαίσια που να διέπουν τις
νέες σχέσεις μεταξύ πολιτών και των 
κοινωνιών τους, καθώς και των αγορών 
και των καταναλωτών τους. Τούτο
προϋποθέτει διεπιστημονική έρευνα που 
συνδυάζει τη νομική ανάλυση με τις 
οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις των τεχνολογικών αλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 489
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2. Νανοτεχνολογίες 1.2. Νανοτεχνολογίες και κβαντική οπτική

Or. en

Τροπολογία 490
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της 
γνώσης στο σημείο τομής διαφορετικών 
επιστημονικών κλάδων με στόχο 
ουσιαστικά νέα προϊόντα που θα 
επιτρέπουν βιώσιμες λύσεις γενικής 
εφαρμογής για ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της 
γνώσης στο σημείο τομής διαφορετικών 
επιστημονικών κλάδων με στόχο 
ουσιαστικά νέα προϊόντα που θα 
επιτρέπουν βιώσιμες λύσεις γενικής 
εφαρμογής για ένα ευρύ φάσμα τομέων, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 491
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2. Διασφάλιση της ασφαλούς 
ανάπτυξης και εφαρμογής 
νανοτεχνολογιών

1.2.2. Διασφάλιση της ασφαλούς 
ανάπτυξης και εφαρμογής 
νανοτεχνολογιών και κβαντικής οπτικής

Or. en
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Τροπολογία 492
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της επιστημονικής γνώσης 
σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία ή στο περιβάλλον για προληπτική, 
βασισμένη στην επιστήμη διαχείριση των 
νανοτεχνολογιών και παροχή 
επικυρωμένων επιστημονικών εργαλείων 
και πλατφορμών για την αξιολόγηση και 
διαχείριση απειλών, έκθεσης και κινδύνων 
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου 
ζωής των νανοϋλικών και των 
νανοσυστημάτων.

Προώθηση της επιστημονικής γνώσης 
σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία ή στο περιβάλλον για προληπτική, 
βασισμένη στην επιστήμη διαχείριση των 
νανοτεχνολογιών και της κβαντικής 
οπτικής, και παροχή επικυρωμένων 
επιστημονικών εργαλείων και πλατφορμών 
για την αξιολόγηση και διαχείριση 
απειλών, έκθεσης και κινδύνων κατά τη 
διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
νανοϋλικών και των νανοσυστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 493
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της επιστημονικής γνώσης 
σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία ή στο περιβάλλον για προληπτική, 
βασισμένη στην επιστήμη διαχείριση των 
νανοτεχνολογιών και παροχή 
επικυρωμένων επιστημονικών εργαλείων 
και πλατφορμών για την αξιολόγηση και 
διαχείριση απειλών, έκθεσης και κινδύνων 
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου 
ζωής των νανοϋλικών και των 
νανοσυστημάτων.

Προώθηση της επιστημονικής γνώσης 
σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία ή στο περιβάλλον για προληπτική, 
βασισμένη στην επιστήμη διαχείριση των 
νανοτεχνολογιών και παροχή 
επικυρωμένων προσαρμοσμένων στον 
επιδιωκόμενο στόχο μη ζωικών
επιστημονικών εργαλείων και πλατφορμών 
για την αξιολόγηση και διαχείριση 
απειλών, έκθεσης και κινδύνων κατά τη 
διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
νανοϋλικών και των νανοσυστημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 494
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.3. Ανάπτυξη της κοινωνιακής 
διάστασης της νανοτεχνολογίας

1.2.3. Ανάπτυξη της κοινωνιακής 
διάστασης της νανοτεχνολογίας και της 
κβαντικής οπτικής

Or. en

Τροπολογία 495
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιμετώπιση των αναγκών για 
ανθρώπινες και φυσικές υποδομές όσον 
αφορά την εγκατάσταση της 
νανοτεχνολογίας και εστίαση στη
διαχείριση της νανοτεχνολογίας προς 
όφελος της κοινωνίας.

Αντιμετώπιση των αναγκών για 
ανθρώπινες και φυσικές υποδομές όσον 
αφορά την εγκατάσταση της 
νανοτεχνολογίας και εστίαση στη 
διαχείριση της νανοτεχνολογίας προς 
όφελος της κοινωνίας. Αξιολόγηση της
κοινωνικής αποδεκτότητας ειδικών 
εφαρμογών της νανοτεχνολογίας, 
επιπροσθέτως της αξιολόγησης των 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 496
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιμετώπιση των αναγκών για 
ανθρώπινες και φυσικές υποδομές όσον 
αφορά την εγκατάσταση της 
νανοτεχνολογίας και εστίαση στη 
διαχείριση της νανοτεχνολογίας προς 
όφελος της κοινωνίας.

Αντιμετώπιση των αναγκών για 
ανθρώπινες και φυσικές υποδομές όσον 
αφορά την εγκατάσταση της 
νανοτεχνολογίας και εστίαση στη 
διαχείριση της νανοτεχνολογίας προς 
όφελος της κοινωνίας και στη στάση του 
κοινού έναντι της νανοτεχνολογίας και 
των σχετικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 497
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιμετώπιση των αναγκών για 
ανθρώπινες και φυσικές υποδομές όσον 
αφορά την εγκατάσταση της 
νανοτεχνολογίας και εστίαση στη 
διαχείριση της νανοτεχνολογίας προς 
όφελος της κοινωνίας.

Αντιμετώπιση των αναγκών για 
ανθρώπινες και φυσικές υποδομές όσον 
αφορά την εγκατάσταση της 
νανοτεχνολογίας και εστίαση στη 
διαχείριση της νανοτεχνολογίας προς 
όφελος της κοινωνίας και την κοινωνική 
αποδεκτότητα ειδικών εφαρμογών της 
νανοτεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 498
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιμετώπιση των αναγκών για 
ανθρώπινες και φυσικές υποδομές όσον 

Αντιμετώπιση των αναγκών για 
ανθρώπινες και φυσικές υποδομές όσον 
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αφορά την εγκατάσταση της 
νανοτεχνολογίας και εστίαση στη 
διαχείριση της νανοτεχνολογίας προς 
όφελος της κοινωνίας.

αφορά την εγκατάσταση της 
νανοτεχνολογίας και της κβαντικής 
οπτικής και εστίαση στη διαχείριση της 
νανοτεχνολογίας και της κβαντικής 
οπτικής προς όφελος της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 499
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εστίαση σε νέες, ευέλικτες, μεταβλητής 
κλίμακας και αναπαραγώγιμες επιμέρους 
λειτουργίες, έξυπνη ενσωμάτωση νέων και 
υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και 
αναβάθμιση για να επιτευχθεί η μαζική 
παραγωγή προϊόντων και εργοστασιακές 
μονάδες πολλαπλών χρήσεων που θα 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
μεταφορά γνώσης στη βιομηχανική 
καινοτομία.

Εστίαση σε νέες, ευέλικτες, μεταβλητής 
κλίμακας και αναπαραγώγιμες επιμέρους 
λειτουργίες, έξυπνη ενσωμάτωση νέων και 
υφιστάμενων διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 500
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα σε λειτουργικά υλικά, 
πολυλειτουργικά υλικά, όπως 
αυτοεπισκευαζόμενα ή βιοσυμβατά υλικά 
και δομικά υλικά, για καινοτομία σε όλους 
τους τομείς της βιομηχανίας και ειδικότερα 
για αγορές υψηλής αξίας.

Έρευνα σε λειτουργικά υλικά, τεχνολογικά 
υλικά, σπανίζοντα υλικά και σπάνιες 
γαίες, πολυλειτουργικά υλικά, όπως 
αυτοεπισκευαζόμενα ή βιοσυμβατά υλικά 
και δομικά υλικά, για καινοτομία σε όλους 
τους τομείς της βιομηχανίας και ειδικότερα 
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για αγορές υψηλής αξίας.

Or. en

Τροπολογία 501
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής και βιώσιμης 
αναβάθμισης για τη βιομηχανική 
κατασκευή μελλοντικών προϊόντων, π.χ. 
στη μεταλλουργία ή τη χημική βιομηχανία.

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής ως προς τους πόρους
και βιώσιμης αναβάθμισης για τη 
βιομηχανική κατασκευή μελλοντικών 
προϊόντων, π.χ. στη μεταλλουργία ή τη 
χημική βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών 
και καταναλωτικής συμπεριφοράς που 
μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις και 
διευκολύνει τον περιορισμό των εκπομπών 
άνθρακα, καθώς και εντατικοποίηση 
διαδικασιών, ανακύκλωση, απορρύπανση 
και υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας 
από απόβλητα και ανακατασκευή.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών 
και καταναλωτικής συμπεριφοράς που 
μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις και 
διευκολύνει τον περιορισμό των 
εκπομπών, καθώς και εντατικοποίηση 
διαδικασιών, ανακύκλωση, απορρύπανση 
και υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας 
από απόβλητα και ανακατασκευή.

Or. en

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

Η έννοια του περιορισμού των εκπομπών αναφέρεται στη μείωση όλων των ρύπων της
ατμόσφαιρας, που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, και όχι μόνο στο διοξείδιο του 
άνθρακα ή το μεθάνιο. Συνεπώς, είναι απολύτως δικαιολογημένο να αλλάξει η διατύπωση από 
τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα σε περιορισμό των εκπομπών, κάτι που αποτελεί τον 
πραγματικό στόχο της δράσης που προτείνεται στο έγγραφο. Η έρευνα θα πρέπει να αναζητά
τρόπους για την εξάλειψη όλων των αερίων του θερμοκηπίου και των λοιπών ρύπων.

Τροπολογία 503
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών 
και καταναλωτικής συμπεριφοράς που 
μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις και 
διευκολύνει τον περιορισμό των εκπομπών 
άνθρακα, καθώς και εντατικοποίηση 
διαδικασιών, ανακύκλωση, απορρύπανση 
και υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας 
από απόβλητα και ανακατασκευή.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών 
και καταναλωτικής συμπεριφοράς που 
μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις και 
διευκολύνει τον περιορισμό των εκπομπών 
άνθρακα, καθώς και εντατικοποίηση 
διαδικασιών, ανακύκλωση και αστική 
εξόρυξη, απορρύπανση και υλικά υψηλής 
προστιθέμενης αξίας από απόβλητα και 
ανακατασκευή.

Or. en

Τροπολογία 504
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εφαρμογή σχεδίασης και ανάπτυξη 
συγκλινουσών τεχνολογιών για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των υλικών της Ευρώπης με 
ιστορική ή πολιτιστική αξία. προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς:
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αξιολόγηση, παρακολούθηση και επιλογή
των υλικών και των τεχνικών 
παρέμβασης, του περιβάλλοντος και της 
διαχείρισης της ενέργειας, εκμετάλλευση 
και συντήρηση, ένταξη σε σύγχρονα και 
ιστορικά αστικά περιβάλλοντα, καθώς 
και αρχαιολογικά και πολιτιστικά τοπία.

Or. it

Τροπολογία 505
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 506
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.5 α. Νέες πρώτες ύλες για τη χημική 
βιομηχανία
Ανάπτυξη εναλλακτικών πρώτων υλών 
για τη χημική βιομηχανία τα οποία 
κυμαίνονται από τον άνθρακα, τη 
βιομάζα και τα απόβλητα έως το φιλικό 
προς το περιβάλλον υποκατάστατο 
πετρελαίου ως μεσοπρόθεσμη και 



PE492.815v01-00 90/145 AM\907981EL.doc

EL

μακροπρόθεσμη πηγή άνθρακα. Νέες 
τεχνολογίες συνθετικού αερίου (τεχνικές 
εξαερίωσης τρίτης γενιάς) απαιτούνται 
για την εξερεύνηση ενός μεγάλου 
φάσματος πιθανών πρώτων υλών.

Or. en

Τροπολογία 507
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τη 
χρήση υλικών και καινοτόμες προσεγγίσεις 
για επιχειρηματικά μοντέλα.

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τη 
χρήση υλικών, συμπεριλαμβανομένων των 
πρώτων υλών που βρίσκονται σε 
ανεπάρκεια, και καινοτόμες προσεγγίσεις 
για επιχειρηματικά μοντέλα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές πρώτες ύλες δεν είναι σπάνιες από γεωλογική άποψη αλλά είναι σε ανεπάρκεια για 
διάφορους λόγους (π.χ. εξάρτηση από εισαγωγές, δυσκολία ανακύκλωσης ή υποκατάστασης). 
Καλύτερα να γίνει αναφορά σε "πρώτες ύλες που βρίσκονται σε ανεπάρκεια" (όπως ορίζονται 
στον κατάλογο των 14 εν ανεπαρκεία πρώτων υλών της ΕΕ).

Τροπολογία 508
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.1. Τόνωση βιοτεχνολογιών αιχμής ως 
μελλοντικών κινητήριων δυνάμεων 
καινοτομίας

1.4.1. Τόνωση βιώσιμων βιοτεχνολογιών 
ως μελλοντικών κινητήριων δυνάμεων 
καινοτομίας
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Or. en

Τροπολογία 509
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συνθετική 
βιολογία, βιοπληροφορική, συστημική 
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία) και οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική). Σε αυτά και άλλα πεδία 
αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές 
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα κ.λπ.).

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συνθετική 
βιολογία, βιοπληροφορική, συστημική 
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία) και οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική). Σε αυτά και άλλα πεδία 
αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές 
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα κ.λπ.)
αποφεύγοντας την παρεμβολή με το 
φυσικό περιβάλλον και λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή της προφύλαξης και τις 
δεοντολογικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 510
Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συνθετική
βιολογία, βιοπληροφορική, συστημική
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία) και οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική). Σε αυτά και άλλα πεδία 
αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα κ.λπ.).

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συστημική
βιολογία, βιοπληροφορική, συνθετική
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία), οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική) καθώς και η 
βιοτεχνολογία φυτών και η γεωργική 
βιοτεχνολογία. Σε αυτά και άλλα πεδία 
αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα, 
γενετική μηχανική με βάση προϊόντα 
φυτικής προέλευσης κ.λπ.).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συστημική βιολογία είναι ο ευρύτερος όρος και, συνεπώς, πρέπει να τοποθετηθεί πρώτη.

Τροπολογία 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.2. Βιομηχανικές διαδικασίες 
βασισμένες στη βιοτεχνολογία

1.4.2. Προϊόντα και διαδικασίες με βάση 
τη βιοτεχνολογία

Or. en
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Τροπολογία 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος είναι διττός: αφενός να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του 
χαρτοπολτού και του χάρτου, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής 
αμύλου, της επεξεργασίας τροφίμων) να 
αναπτύξει νέα προϊόντα και διαδικασίες 
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της βιομηχανίας και της κοινωνίας και να 
είναι ανταγωνιστικές και βελτιωμένες 
εναλλακτικές λύσεις βασισμένες στη 
βιοτεχνολογία για την αντικατάσταση των 
καθιερωμένων. Αφετέρου, τιθάσευση του 
δυναμικού της βιοτεχνολογίας για 
ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη και 
εξάλειψη της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται 
Ε&Κ σε ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

Ο στόχος είναι διττός: κυρίως, να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του 
χαρτοπολτού και του χάρτου, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής 
αμύλου, της φυτικής παραγωγής και της 
επεξεργασίας τροφίμων) να αναπτύξει νέα 
προϊόντα και διαδικασίες που να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, της 
βιομηχανίας και της κοινωνίας· και να 
είναι ανταγωνιστικές και βελτιωμένες 
εναλλακτικές λύσεις βασισμένες στη 
βιοτεχνολογία για την αντικατάσταση των 
καθιερωμένων. Επιπλέον, τιθάσευση του 
δυναμικού της βιοτεχνολογίας για 
ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη και 
εξάλειψη της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται 
Ε&Κ σε ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

Or. en

Τροπολογία 513
Giles Chichester, Vicky Ford
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτεριστικές εφαρμογές και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές).

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. συστημική βιολογία,
γονιδιωματική, μετα-γονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, φαινομική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτεριστικές εφαρμογές· και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
φαρμακευτικά προϊόντα, διαγνωστική, 
βιολογικά προϊόντα, βιοϊατρικές συσκευές, 
υγιέστερα φυτά και ζώα για πιο υγιεινή 
διατροφή).

Or. en

Τροπολογία 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος είναι διττός: αφενός να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του 
χαρτοπολτού και του χάρτου, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής 
αμύλου, της επεξεργασίας τροφίμων) να 

Ο στόχος είναι διττός: να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του 
χαρτοπολτού και του χάρτου, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής 
αμύλου, της φυτικής παραγωγής και της 
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αναπτύξει νέα προϊόντα και διαδικασίες 
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της βιομηχανίας και της κοινωνίας και να 
είναι ανταγωνιστικές και βελτιωμένες 
εναλλακτικές λύσεις βασισμένες στη 
βιοτεχνολογία για την αντικατάσταση των 
καθιερωμένων. Αφετέρου, τιθάσευση του 
δυναμικού της βιοτεχνολογίας για 
ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη και 
εξάλειψη της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται 
Ε&Κ σε ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

επεξεργασίας τροφίμων) να αναπτύξει νέα 
προϊόντα και διαδικασίες που να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις  της 
γεωργίας, της αλιείας, της βιομηχανίας και 
της κοινωνίας· και να είναι ανταγωνιστικές 
και βελτιωμένες εναλλακτικές λύσεις 
βασισμένες στη βιοτεχνολογία για την 
αντικατάσταση των καθιερωμένων·
επιπλέον, τιθάσευση του δυναμικού της 
βιοτεχνολογίας για ανίχνευση, 
παρακολούθηση, πρόληψη και εξάλειψη 
της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε 
ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προστεθεί η βιοτεχνολογία για τη φυτική παραγωγή, καθώς και για τη
γεωργία και την αλιεία.

Τροπολογία 515
Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος είναι διττός: αφενός να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του 
χαρτοπολτού και του χάρτου, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής 
αμύλου, της επεξεργασίας τροφίμων) να 
αναπτύξει νέα προϊόντα και διαδικασίες 

Ο στόχος είναι διττός: αφενός να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της γενετικής μηχανικής με βάση 
προϊόντα φυτικής προέλευσης, της 
εξόρυξης, της ενέργειας, του χαρτοπολτού 
και του χάρτου, της κλωστοϋφαντουργίας, 
της παραγωγής αμύλου, της επεξεργασίας 
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που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της βιομηχανίας και της κοινωνίας και να 
είναι ανταγωνιστικές και βελτιωμένες 
εναλλακτικές λύσεις βασισμένες στη 
βιοτεχνολογία για την αντικατάσταση των 
καθιερωμένων. Αφετέρου, τιθάσευση του
δυναμικού της βιοτεχνολογίας για 
ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη και 
εξάλειψη της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται 
Ε&Κ σε ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

τροφίμων) να αναπτύξει νέα προϊόντα και 
διαδικασίες που να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της βιομηχανίας και της 
κοινωνίας· και να είναι ανταγωνιστικές και 
βελτιωμένες εναλλακτικές λύσεις 
βασισμένες στη βιοτεχνολογία για την 
αντικατάσταση των καθιερωμένων. 
Αφετέρου, τιθάσευση του δυναμικού της 
βιοτεχνολογίας για ανίχνευση, 
παρακολούθηση, πρόληψη και εξάλειψη 
της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε 
ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

Or. en

Τροπολογία 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
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επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτεριστικές εφαρμογές

επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτεριστικές εφαρμογές Ενίσχυση θα 
δοθεί κατά προτεραιότητα σε νέες 
διαγνωστικές μεθόδους, είτε όταν 
υφίσταται ήδη δυνατότητα πρόληψης ή 
διάγνωσης για τον ενεχόμενο ασθενή, είτε 
είναι πιθανόν αυτή να αναπτυχθεί.

Or. de

Τροπολογία 517
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτεριστικές εφαρμογές και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές).

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία, μεταβολισμική, συστήματα 
γονιδιακής έκφρασης, χημικές 
βιβλιοθήκες και δικτυακή ανάλυση) που 
εξασφαλίζουν υπεροχή και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε έναν ευρύ αριθμό τομέων 
της οικονομίας. Περιλαμβάνονται πτυχές, 
όπως η υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-
πόρων με βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτεριστικές εφαρμογές και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές).

Or. en
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Τροπολογία 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτεριστικές εφαρμογές και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές).

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. συστημική βιολογία,
γονιδιωματική, μετα-γονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, φαινομική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτεριστικές εφαρμογές· και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
φαρμακευτικά προϊόντα, διαγνωστική, 
βιολογικά προϊόντα, βιοϊατρικές συσκευές, 
υγιέστερα φυτά και ζώα για πιο υγιεινή 
διατροφή).

Or. en

Τροπολογία 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της εξατομικευμένης ιατρικής 
για σοβαρά νοσήματα
Η εξατομικευμένη ιατρική πρέπει να
αναπτυχθεί προκειμένου να δημιουργήσει
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νέες προληπτικές και θεραπευτικές
στρατηγικές που να μπορούν να 
προσαρμοστούν στις ανάγκες του 
ασθενούς, έτσι ώστε να αυξηθεί η 
πρόληψη και η πρόωρη διάγνωση 
ασθενιών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν
τη λήψη απόφασης όσον αφορά τη 
θεραπεία πρέπει να εντοπίζονται, να 
διευκρινίζονται περαιτέρω και να 
αναπτύσσονται μέσω της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 520
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.3 α. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και δεοντολογικών 
προβληματισμών
Στόχος είναι να λαμβάνονται υπόψη οι
περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και
δεοντολογικοί προβληματισμοί που
αφορούν ορισμένους τύπους τεχνολογιών 
αναπτύσσοντας διαδικασίες αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβάνοντας την ευρεία 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους.

Or. en

Τροπολογία 521
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση βιώσιμης, βιομηχανικής 
ανάπτυξης διευκολύνοντας μια στρατηγική 
αλλαγή στην Ευρώπη από τη βασισμένη 
στο κόστος κατασκευή σε μία προσέγγιση 
βασισμένη στη δημιουργία υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Απαιτείται 
αντιμετώπιση της πρόκλησης της αύξησης 
της παραγωγής, με κατανάλωση λιγότερων 
υλικών, με χρήση λιγότερης ενέργειας και 
με τη δημιουργία λιγότερων αποβλήτων 
και ρύπανσης. Θα υπάρξει εστίαση στην 
ανάπτυξη και ενσωμάτωση των 
προσαρμοστικών συστημάτων παραγωγής 
του μέλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, 
προκειμένου να επιτευχθούν προηγμένα 
και βιώσιμα συστήματα και διαδικασίες 
κατασκευής.

Προώθηση βιώσιμης, βιομηχανικής 
ανάπτυξης διευκολύνοντας μια στρατηγική 
αλλαγή στην Ευρώπη από τη βασισμένη 
στο κόστος κατασκευή σε μία προσέγγιση 
βασισμένη στη δημιουργία υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Απαιτείται 
αντιμετώπιση της πρόκλησης της 
παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, 
με κατανάλωση λιγότερων υλικών, με 
χρήση λιγότερης ενέργειας και με τη 
δημιουργία λιγότερων αποβλήτων και 
ρύπανσης. Θα υπάρξει εστίαση στην 
ανάπτυξη και ενσωμάτωση των 
προσαρμοστικών συστημάτων παραγωγής 
του μέλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, 
προκειμένου να επιτευχθούν προηγμένα 
και βιώσιμα συστήματα και διαδικασίες 
κατασκευής.

Or. en

Τροπολογία 522
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
με την ανάπτυξη και εγκατάσταση 
τεχνολογιών βιώσιμων κατασκευών, την 
εφαρμογή και αναπαραγωγή μέτρων για 
αυξημένη διείσδυση ενεργειακώς 
αποδοτικών συστημάτων και υλικών σε 
νέα, ανακαινισμένα και μετασκευασμένα 
κτίρια. Οι εκτιμήσεις για τον κύκλο ζωής 
και η αυξανόμενη σημασία των εννοιών 
σχεδίαση-κατασκευή-λειτουργία θα είναι 
βασικές για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της μετάβασης σε κτίρια με 

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα με την ανάπτυξη και 
εγκατάσταση τεχνολογιών βιώσιμων 
κατασκευών, την εφαρμογή και 
αναπαραγωγή μέτρων για αυξημένη 
διείσδυση ενεργειακώς αποδοτικών 
συστημάτων και υλικών σε νέα, 
ανακαινισμένα και μετασκευασμένα 
κτίρια. Οι εκτιμήσεις για τον κύκλο ζωής 
και η αυξανόμενη σημασία των εννοιών 
σχεδίαση-κατασκευή-λειτουργία θα είναι 
βασικές για την αντιμετώπιση της 
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σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
στην Ευρώπη έως το 2020 και την 
υλοποίηση ενεργειακώς αποδοτικών 
περιφερειών μέσω της εμπλοκής σε μια 
ευρεία κοινότητα ενδιαφερόμενων.

πρόκλησης της μετάβασης σε κτίρια με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
στην Ευρώπη έως το 2020 και την 
υλοποίηση ενεργειακώς αποδοτικών 
περιφερειών μέσω της εμπλοκής σε μια 
ευρεία κοινότητα ενδιαφερόμενων.

Or. it

Τροπολογία 523
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως αυτές 
των χημικών, του χαρτοπολτού και χάρτου, 
του γυαλιού ή των μη σιδηρούχων 
μετάλλων και χάλυβα, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Εστίαση 
στην ανάπτυξη και επικύρωση των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για 
καινοτόμες ουσίες, υλικά και τεχνολογικές 
λύσεις για προϊόντα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και λιγότερο ενεργοβόρες 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα, καθώς και στην 
υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και τεχνικών για την επίτευξη 
συγκεκριμένων μειώσεων της έντασης των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως αυτές 
των χημικών, του χαρτοπολτού και χάρτου, 
του γυαλιού ή των μη σιδηρούχων 
μετάλλων και χάλυβα, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, 
με προσιτό κόστος και της ενέργειας και 
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Εστίαση στην ανάπτυξη και επικύρωση 
των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για 
καινοτόμες ουσίες, υλικά και τεχνολογικές 
λύσεις για προϊόντα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και λιγότερο ενεργοβόρες 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα, καθώς και στην 
υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και τεχνικών για την επίτευξη 
συγκεκριμένων μειώσεων της έντασης των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.

Or. it

Τροπολογία 524
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διατομεακή συνεργασία σε έννοιες και 
μεθοδολογίες για «βασισμένη στη γνώση» 
και εξειδικευμένη παραγωγή δύναται να 
τονώσει τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία εστιάζοντας σε επιχειρηματικά 
μοντέλα με προσαρμοσμένες προσεγγίσεις, 
των οποίων είναι εφικτή η προσαρμογή 
στις απαιτήσεις των παγκοσμιοποιημένων 
αξιακών αλυσίδων και δικτύων, στην 
αλλαγή αγορών και τις αναδυόμενες και 
μελλοντικές βιομηχανίες.

Η διατομεακή συνεργασία σε έννοιες και 
μεθοδολογίες για «βασισμένη στη γνώση» 
και εξειδικευμένη παραγωγή δύναται να 
τονώσει τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία εστιάζοντας σε επιχειρηματικά 
μοντέλα με προσαρμοσμένες προσεγγίσεις, 
των οποίων είναι εφικτή η προσαρμογή 
στις απαιτήσεις των παγκοσμιοποιημένων 
αξιακών αλυσίδων και δικτύων, στην 
αλλαγή αγορών και τις αναδυόμενες και 
μελλοντικές βιομηχανίες. Ειδικότερα, θα
παρασχεθεί στήριξη στην ανάπτυξη 
πρωτότυπων επιχειρηματικών μοντέλων 
οικο-καινοτομίας και εναλλακτικών 
προσεγγίσεων παραγωγής πόρων.

Or. en

Τροπολογία 525
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η διατήρηση παγκόσμιου
ηγετικού ρόλου στο διάστημα 
διασφαλίζοντας και αναπτύσσοντας 
ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία και 
ερευνητική κοινότητα και ενισχύοντας την 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος.

Στόχος είναι η διατήρηση ηγετικού ρόλου
σε παγκόσμιο επίπεδο στο διάστημα 
διασφαλίζοντας και αναπτύσσοντας 
ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία και 
ερευνητική κοινότητα και ενισχύοντας την 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 526
Vladimír Remek
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – σημείο 1.6.1.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμένες προκλήσεις των διαστημικών 
τεχνολογιών είναι παράλληλες προς τις 
επίγειες προκλήσεις, για παράδειγμα στα 
πεδία της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, 
της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, της 
ρομποτικής, της ασφάλειας και της υγείας. 
Οι ομοιότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες 
για έγκαιρη από κοινού ανάπτυξη και 
ειδικότερα από τις ΜΜΕ, τεχνολογιών σε 
όλες τις διαστημικές και μη διαστημικές 
κοινότητες, οι οποίες δυνητικά θα 
οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτομίες 
πιο γρήγορα σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερα στάδια. Η 
αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
διαστημικών υποδομών πρέπει να τονωθεί 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
βασισμένων στην τηλεπισκόπηση και τον 
γεωεντοπισμό. Η Ευρώπη πρέπει να 
ενισχύσει περαιτέρω τη διαφαινόμενη 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
διαστημικού τομέα με προσεκτικά 
στοχευμένα μέτρα.

Ορισμένες προκλήσεις των διαστημικών 
τεχνολογιών είναι παράλληλες προς τις 
επίγειες προκλήσεις, για παράδειγμα στα 
πεδία της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, 
της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, της 
ρομποτικής, της ασφάλειας και της υγείας. 
Οι ομοιότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες 
για έγκαιρη από κοινού ανάπτυξη και 
ειδικότερα από τις ΜΜΕ, τεχνολογιών σε 
όλες τις διαστημικές και μη διαστημικές 
κοινότητες, οι οποίες δυνητικά θα 
οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτομίες 
πιο γρήγορα σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερα στάδια. Η 
αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
διαστημικών υποδομών πρέπει να τονωθεί 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
βασισμένων στην τηλεπισκόπηση και τον 
γεωεντοπισμό καθώς και στις 
διαστημικές τηλεπικοινωνίες. Αυτή η
ανάγκη για την προώθηση καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών, και, επομένως, 
η ανάγκη για την παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης σε 
πρωτοβουλίες έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας, είναι ιδιαίτερα εμφανής στα 
προγράμματα GNSS (Παγκόσμιο 
Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης) που 
διανοίγουν τη δυνατότητα νέων 
εφαρμογών σε πολυάριθμους τομείς 
δραστηριότητας, ιδίως λόγω της 
ακρίβειας των δεδομένων που προσφέρει 
το ατομικό ρολόι. Η ανάγκη αυτή είναι
ιδιαίτερα οξεία, δεδομένου ότι η EGNOS
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη 
Γεωστατική Πλοήγηση) είναι ήδη σε 
λειτουργία και το Galileo θα τεθεί επίσης 
σε λειτουργία σε σχετικά σύντομο χρόνο. 
Ένα εύρος από 15 έως 20 % του
χρηματοδοτικού πακέτου που έχει 
προταθεί για το διάστημα στο πλαίσιο 
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του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
εκλαμβάνεται ως στόχος που αντιστοιχεί 
σωστά στην επένδυση που χρειάζεται για 
να εκπληρωθούν οι δυνατότητες παροχής 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και έτσι 
να αποκομισθούν όλα τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη που 
πρόκειται να προκύψουν από αυτά. Η 
Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη 
διαφαινόμενη ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού διαστημικού τομέα με 
προσεκτικά στοχευμένα μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 527
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – σημείο 1.6.1.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμένες προκλήσεις των διαστημικών 
τεχνολογιών είναι παράλληλες προς τις 
επίγειες προκλήσεις, για παράδειγμα στα 
πεδία της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, 
της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, της 
ρομποτικής, της ασφάλειας και της υγείας. 
Οι ομοιότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες 
για έγκαιρη από κοινού ανάπτυξη και 
ειδικότερα από τις ΜΜΕ, τεχνολογιών σε 
όλες τις διαστημικές και μη διαστημικές 
κοινότητες, οι οποίες δυνητικά θα 
οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτομίες 
πιο γρήγορα σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερα στάδια. Η 
αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
διαστημικών υποδομών πρέπει να τονωθεί 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
βασισμένων στην τηλεπισκόπηση και τον 
γεωεντοπισμό. Η Ευρώπη πρέπει να 
ενισχύσει περαιτέρω τη διαφαινόμενη 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

Ορισμένες προκλήσεις των διαστημικών 
τεχνολογιών είναι παράλληλες προς τις 
επίγειες προκλήσεις, για παράδειγμα στα 
πεδία της κινητικότητας, της γεωργίας, 
της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της 
εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, της 
ρομποτικής, της ασφάλειας και της υγείας. 
Οι ομοιότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες 
για έγκαιρη από κοινού ανάπτυξη και 
ειδικότερα από τις ΜΜΕ, τεχνολογιών σε 
όλες τις διαστημικές και μη διαστημικές 
κοινότητες, οι οποίες δυνητικά θα 
οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτομίες 
πιο γρήγορα σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερα στάδια. Η 
αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
διαστημικών υποδομών πρέπει να τονωθεί 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
βασισμένων στην τηλεπισκόπηση και τον 
γεωεντοπισμό και στις διαστημικές 
τηλεπικοινωνίες. Η Ευρώπη πρέπει να 
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διαστημικού τομέα με προσεκτικά 
στοχευμένα μέτρα.

ενισχύσει περαιτέρω τη διαφαινόμενη 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
διαστημικού τομέα με προσεκτικά 
στοχευμένα μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο μέρος της τροπολογίας 76 επανεισάγει τις ολοκληρωμένες κατάντη υπηρεσίες, 
θέμα που εξετάζεται και πιο πριν στην ίδια παράγραφο. Η ενίσχυση του επιχειρηματικού
διαστημικού τομέα προτίθεται να στηρίξει τις αναδυόμενες τάσεις, για παράδειγμα νέες
πρωτοβουλίες για την παροχή οικονομικής πρόσβασης σε πτήσεις χαμηλής γήινης τροχιάς ή 
υποτροχιακές πτήσεις.

Τροπολογία 528
Norbert Glante

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – σημείο 1.6.1.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμένες προκλήσεις των διαστημικών 
τεχνολογιών είναι παράλληλες προς τις 
επίγειες προκλήσεις, για παράδειγμα στα 
πεδία της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, 
της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, της 
ρομποτικής, της ασφάλειας και της υγείας. 
Οι ομοιότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες 
για έγκαιρη από κοινού ανάπτυξη και 
ειδικότερα από τις ΜΜΕ, τεχνολογιών σε 
όλες τις διαστημικές και μη διαστημικές 
κοινότητες, οι οποίες δυνητικά θα 
οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτομίες 
πιο γρήγορα σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερα στάδια. Η 
αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
διαστημικών υποδομών πρέπει να τονωθεί 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
βασισμένων στην τηλεπισκόπηση και τον 
γεωεντοπισμό. Η Ευρώπη πρέπει να 
ενισχύσει περαιτέρω τη διαφαινόμενη 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

Ορισμένες προκλήσεις των διαστημικών 
τεχνολογιών είναι παράλληλες προς τις 
επίγειες προκλήσεις, για παράδειγμα στα 
πεδία της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, 
της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, της 
ρομποτικής, της ασφάλειας και της υγείας. 
Οι ομοιότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες 
για έγκαιρη από κοινού ανάπτυξη και 
ειδικότερα από τις ΜΜΕ, τεχνολογιών σε 
όλες τις διαστημικές και μη διαστημικές 
κοινότητες, οι οποίες δυνητικά θα 
οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτομίες 
πιο γρήγορα σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερα στάδια. Η 
αξιοποίηση των υφιστάμενων και 
αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών 
διαστημικών υποδομών πρέπει να τονωθεί 
και να καταρτιστεί  μέσω της προώθησης 
της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών βασισμένων στην 
τηλεπισκόπηση και τον γεωεντοπισμό. Η 
Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη 
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διαστημικού τομέα με προσεκτικά 
στοχευμένα μέτρα.

διαφαινόμενη ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού διαστημικού τομέα με 
προσεκτικά στοχευμένα μέτρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να περιληφθεί π.χ. το Galileo, που είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε λειτουργία 
το 2014.

Τροπολογία 529
Vladimír Remek

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – σημείο 1.6.1.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμένες προκλήσεις των διαστημικών 
τεχνολογιών είναι παράλληλες προς τις 
επίγειες προκλήσεις, για παράδειγμα στα 
πεδία της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, 
της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, της 
ρομποτικής, της ασφάλειας και της υγείας. 
Οι ομοιότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες 
για έγκαιρη από κοινού ανάπτυξη και 
ειδικότερα από τις ΜΜΕ, τεχνολογιών σε 
όλες τις διαστημικές και μη διαστημικές 
κοινότητες, οι οποίες δυνητικά θα 
οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτομίες 
πιο γρήγορα σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερα στάδια. Η 
αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
διαστημικών υποδομών πρέπει να τονωθεί 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
βασισμένων στην τηλεπισκόπηση και τον 
γεωεντοπισμό. Η Ευρώπη πρέπει να 
ενισχύσει περαιτέρω τη διαφαινόμενη 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
διαστημικού τομέα με προσεκτικά 
στοχευμένα μέτρα.

Ορισμένες προκλήσεις των διαστημικών 
τεχνολογιών είναι παράλληλες προς τις 
επίγειες προκλήσεις, για παράδειγμα στα 
πεδία της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, 
της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, της 
ρομποτικής, της ασφάλειας και της υγείας. 
Οι ομοιότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες 
για έγκαιρη από κοινού ανάπτυξη και 
ειδικότερα από τις ΜΜΕ, τεχνολογιών σε 
όλες τις διαστημικές και μη διαστημικές 
κοινότητες, οι οποίες δυνητικά θα 
οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτομίες 
πιο γρήγορα σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερα στάδια. Η 
αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
διαστημικών υποδομών πρέπει να τονωθεί 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
βασισμένων στην τηλεπισκόπηση και τον 
γεωεντοπισμό. Η Ευρώπη πρέπει να 
ενισχύσει περαιτέρω τη διαφαινόμενη 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
διαστημικού τομέα με προσεκτικά 
στοχευμένα μέτρα, ιδίως δραστηριότητες 
προώθησης του διαστήματος που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη των διαστημικών δραστηριοτήτων είναι ελάχιστα γνωστά στο κοινό με αποτέλεσμα να
μην μπορούμε να αναμένουμε δυναμικές εξελίξεις στην καινοτομία μεταξύ διαστημικού και μη 
διαστημικού τομέα. Η συνειδητοποίηση, ο διάλογος και η αύξηση της γνώσης από τις διάφορες 
επιχειρήσεις και βιομηχανικές κοινότητες είναι απαραίτητα στοιχεία ώστε οι δυνητικοί φορείς 
να εξετάσουν το δυναμικό των χρηστών του διαστήματος. Η επικοινωνία με το ευρύ κοινό και
με τις νεότερες γενιές και η συνειδητοποίησή τους για τα θέματα αυτά χάρη σε ενημερωτικές 
δράσεις θα έχουν θετικές επιδράσεις, ευνοώντας τη δημιουργία ενός μελλοντικού εργατικού 
δυναμικού υψηλών προσόντων.

Τροπολογία 530
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 2 –
στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) πλαίσιο αποστολής, π.χ. ανάλυση 
διαστημικού περιβάλλοντος, επίγειοι 
σταθμοί, προστασία διαστημικών 
συστημάτων από συγκρούσεις με 
συντρίμμια και τις συνέπειες ηλιακών 
εκρήξεων (Επαγρύπνηση για την 
κατάσταση που επικρατεί στο διάστημα, 
SSA), ανάπτυξη καινοτόμων δεδομένων 
και υποδομής αρχειοθέτησης δειγμάτων,

(δ) πλαίσιο αποστολής, π.χ. ανάλυση 
διαστημικού περιβάλλοντος, διαβίβαση 
δεδομένων, επίγειοι σταθμοί, προστασία 
διαστημικών συστημάτων από 
συγκρούσεις με συντρίμμια και τις 
συνέπειες ηλιακών εκρήξεων 
(Επαγρύπνηση για την κατάσταση που 
επικρατεί στο διάστημα, SSA), ανάπτυξη 
καινοτόμων δεδομένων και υποδομής 
αρχειοθέτησης δειγμάτων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η "συλλογή δεδομένων" δεν αποτελεί πλαίσιο αλλά βασική δραστηριότητα της αποστολής και, 
συνεπώς, δεν θα πρέπει να αναφερθεί εδώ. Θα μπορούσε, ωστόσο, να αναφερθεί η "διαβίβαση 
δεδομένων".

Τροπολογία 531
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη που προορίζεται για την
έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών που
σχετίζονται με το διάστημα θα καλύψει
ιδίως την υποστήριξη της αντιμετώπισης 
κοινωνικών προκλήσεων όπως η αλλαγή 
του κλίματος, το περιβάλλον, τα βιώσιμα 
συστήματα μεταφορών, η γεωργία. Οι
στόχοι της διάδοσης των γνώσεων και 
της διαλειτουργικής ανάπτυξης συνιστούν 
τη βάση της στήριξης που παρέχεται σε 
αυτούς τους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 532
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα διαστημικά συστήματα παράγουν 
πληροφορίες, οι οποίες συχνά δεν είναι 
δυνατό να αποκτηθούν με κανένα άλλο 
τρόπο. Παρά τις ευρωπαϊκές διαστημικές 
αποστολές παγκόσμιας κλάσης, οι αριθμοί 
δημοσιεύσεων αποδεικνύουν ότι η χρήση 
των δεδομένων από ευρωπαϊκές αποστολές 
είναι λιγότερο διαδεδομένη σε σχέση με τη 
χρήση δεδομένων από αμερικανικές 
αποστολές. Σημαντική αύξηση της 
εκμετάλλευσης δεδομένων θα μπορούσε 
να επιτευχθεί με εναρμονισμένες 
προσπάθειες συντονισμού και οργάνωσης 
της επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης των διαστημικών δεδομένων 
από ευρωπαϊκές αποστολές. Οι 
καινοτομίες στην απόκτηση και 
επεξεργασία δεδομένων, τη συγχώνευση 

Τα διαστημικά συστήματα παράγουν 
πληροφορίες, οι οποίες συχνά δεν είναι 
δυνατό να αποκτηθούν με κανένα άλλο 
τρόπο. Παρά τις ευρωπαϊκές διαστημικές 
αποστολές παγκόσμιας κλάσης, οι αριθμοί 
δημοσιεύσεων αποδεικνύουν ότι η χρήση 
των δεδομένων από ευρωπαϊκές αποστολές 
είναι λιγότερο διαδεδομένη σε σχέση με τη 
χρήση δεδομένων από αμερικανικές 
αποστολές. Σημαντική αύξηση της 
εκμετάλλευσης δεδομένων θα μπορούσε 
να επιτευχθεί με εναρμονισμένες 
προσπάθειες συντονισμού και οργάνωσης 
της επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης των διαστημικών δεδομένων 
από ευρωπαϊκές αποστολές. Οι 
καινοτομίες στην απόκτηση και 
επεξεργασία δεδομένων, τη συγχώνευση 
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και τη διάδοση δεδομένων, αξιοποιώντας 
επίσης καινοτόμες μορφές συνεργασίας 
ΤΠΕ μπορούν να διασφαλίσουν 
υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων σε 
διαστημικές υποδομές. Η βαθμονόμηση 
και επικύρωση διαστημικών δεδομένων 
(για μεμονωμένα όργανα, ανάμεσα σε 
όργανα και αποστολές και σε σχέση με 
επιτόπου αντικείμενα) είναι καίριας 
σημασίας για την αποτελεσματική χρήση 
των διαστημικών δεδομένων σε όλους τους 
τομείς, αλλά έχουν επηρεαστεί από την 
έλλειψη φορέων ή ιδρυμάτων σε επίπεδο 
ΕΕ εξουσιοδοτημένων να διασφαλίσουν 
την τυποποίηση των δεδομένων που 
προέρχονται από το διάστημα και τα 
πλαίσια αναφοράς. Η πρόσβαση σε 
δεδομένα και η εκμετάλλευση των 
διαστημικών αποστολών είναι ζήτημα που 
απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Για τα 
δεδομένα γεωεπισκόπησης, 
εναρμονισμένες προσεγγίσεις και ορθές 
πρακτικές επιτυγχάνονται εν μέρει σε 
συνεργασία με τη διακυβερνητική 
οργάνωση Ομάδα γεωεπισκόπησης, στόχος 
της οποίας είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 
συστημάτων γεωεπισκόπησης, στο οποίο 
συμμετέχει η ΕΕ.

και τη διάδοση δεδομένων, αξιοποιώντας 
επίσης καινοτόμες μορφές συνεργασίας 
ΤΠΕ μπορούν να διασφαλίσουν 
υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων σε 
διαστημικές υποδομές. Η βαθμονόμηση 
και επικύρωση διαστημικών δεδομένων 
(για μεμονωμένα όργανα, ανάμεσα σε 
όργανα και αποστολές και σε σχέση με 
επιτόπου αντικείμενα) είναι καίριας 
σημασίας για την αποτελεσματική χρήση 
των διαστημικών δεδομένων σε όλους τους 
τομείς, αλλά έχουν επηρεαστεί από την 
έλλειψη φορέων ή ιδρυμάτων σε επίπεδο 
ΕΕ εξουσιοδοτημένων να διασφαλίσουν 
την τυποποίηση των δεδομένων που 
προέρχονται από το διάστημα και τα 
πλαίσια αναφοράς. Η πρόσβαση σε 
δεδομένα και η εκμετάλλευση των 
διαστημικών αποστολών είναι ζήτημα που 
απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό, τη διάδοση και
τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων, 
ειδικότερα δε η προώθηση της ελεύθερης
πρόσβασης και της ανταλλαγής
δεδομένων και μεταδεδομένων για τις 
επιστήμες της γης μπορούν επίσης να 
διασφαλίσουν υψηλότερη απόδοση στις 
επενδύσεις διαστημικής υποδομής και να 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων, ιδίως εάν 
αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Για τα δεδομένα 
γεωεπισκόπησης, εναρμονισμένες 
προσεγγίσεις και ορθές πρακτικές 
επιτυγχάνονται εν μέρει σε συνεργασία με 
τη διακυβερνητική οργάνωση Ομάδα 
γεωεπισκόπησης, στόχος της οποίας είναι 
ένα παγκόσμιο δίκτυο συστημάτων 
γεωεπισκόπησης, στο οποίο συμμετέχει η 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 533
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα διαστημικά συστήματα παράγουν 
πληροφορίες, οι οποίες συχνά δεν είναι 
δυνατό να αποκτηθούν με κανένα άλλο 
τρόπο. Παρά τις ευρωπαϊκές διαστημικές 
αποστολές παγκόσμιας κλάσης, οι αριθμοί 
δημοσιεύσεων αποδεικνύουν ότι η χρήση 
των δεδομένων από ευρωπαϊκές αποστολές 
είναι λιγότερο διαδεδομένη σε σχέση με τη 
χρήση δεδομένων από αμερικανικές 
αποστολές. Σημαντική αύξηση της 
εκμετάλλευσης δεδομένων θα μπορούσε 
να επιτευχθεί με εναρμονισμένες 
προσπάθειες συντονισμού και οργάνωσης 
της επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης των διαστημικών δεδομένων 
από ευρωπαϊκές αποστολές. Οι 
καινοτομίες στην απόκτηση και 
επεξεργασία δεδομένων, τη συγχώνευση 
και τη διάδοση δεδομένων, αξιοποιώντας 
επίσης καινοτόμες μορφές συνεργασίας 
ΤΠΕ μπορούν να διασφαλίσουν 
υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων σε 
διαστημικές υποδομές. Η βαθμονόμηση 
και επικύρωση διαστημικών δεδομένων 
(για μεμονωμένα όργανα, ανάμεσα σε 
όργανα και αποστολές και σε σχέση με 
επιτόπου αντικείμενα) είναι καίριας 
σημασίας για την αποτελεσματική χρήση 
των διαστημικών δεδομένων σε όλους τους 
τομείς, αλλά έχουν επηρεαστεί από την 
έλλειψη φορέων ή ιδρυμάτων σε επίπεδο 
ΕΕ εξουσιοδοτημένων να διασφαλίσουν 
την τυποποίηση των δεδομένων που 
προέρχονται από το διάστημα και τα 
πλαίσια αναφοράς. Η πρόσβαση σε 
δεδομένα και η εκμετάλλευση των 
διαστημικών αποστολών είναι ζήτημα που 
απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Για τα 
δεδομένα γεωεπισκόπησης, 
εναρμονισμένες προσεγγίσεις και ορθές 
πρακτικές επιτυγχάνονται εν μέρει σε 
συνεργασία με τη διακυβερνητική 
οργάνωση Ομάδα γεωεπισκόπησης, στόχος 

Τα διαστημικά συστήματα παράγουν 
πληροφορίες, οι οποίες συχνά δεν είναι 
δυνατό να αποκτηθούν με κανένα άλλο 
τρόπο. Παρά τις ευρωπαϊκές διαστημικές 
αποστολές παγκόσμιας κλάσης, οι αριθμοί 
δημοσιεύσεων αποδεικνύουν ότι η χρήση 
των δεδομένων από ευρωπαϊκές αποστολές 
είναι λιγότερο διαδεδομένη σε σχέση με τη 
χρήση δεδομένων από αμερικανικές 
αποστολές. Σημαντική αύξηση της 
εκμετάλλευσης δεδομένων θα μπορούσε 
να επιτευχθεί με εναρμονισμένες 
προσπάθειες συντονισμού και οργάνωσης 
της επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης των διαστημικών δεδομένων 
από ευρωπαϊκές αποστολές. Οι 
καινοτομίες στην απόκτηση και 
επεξεργασία δεδομένων, τη συγχώνευση 
και τη διάδοση δεδομένων, την ανάλυση 
δεδομένων και την εξόρυξη δεδομένων,
αξιοποιώντας επίσης καινοτόμες μορφές 
συνεργασίας ΤΠΕ μπορούν να 
διασφαλίσουν υψηλότερη απόδοση των 
επενδύσεων σε διαστημικές υποδομές. Η 
βαθμονόμηση και επικύρωση διαστημικών 
δεδομένων (για μεμονωμένα όργανα, 
ανάμεσα σε όργανα και αποστολές και σε 
σχέση με επιτόπου αντικείμενα) είναι 
καίριας σημασίας για την αποτελεσματική 
χρήση των διαστημικών δεδομένων σε 
όλους τους τομείς, αλλά έχουν επηρεαστεί 
από την έλλειψη φορέων ή ιδρυμάτων σε 
επίπεδο ΕΕ εξουσιοδοτημένων να 
διασφαλίσουν την τυποποίηση των 
δεδομένων που προέρχονται από το 
διάστημα και τα πλαίσια αναφοράς. Η 
πρόσβαση σε δεδομένα και η 
εκμετάλλευση των διαστημικών 
αποστολών είναι ζήτημα που απαιτεί 
παγκόσμια συνεργασία. Για τα δεδομένα 
γεωεπισκόπησης, εναρμονισμένες 
προσεγγίσεις και ορθές πρακτικές 
επιτυγχάνονται εν μέρει σε συνεργασία με 
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της οποίας είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 
συστημάτων γεωεπισκόπησης, στο οποίο 
συμμετέχει η ΕΕ.

τη διακυβερνητική οργάνωση Ομάδα 
γεωεπισκόπησης, στόχος της οποίας είναι 
ένα παγκόσμιο δίκτυο συστημάτων 
γεωεπισκόπησης, στο οποίο συμμετέχει η 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 534
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα παρασχεθεί στήριξη για την ανάπτυξη
ενός συνολικού και βιώσιμου παγκόσμιου
συστήματος περιβαλλοντικής 
παρατήρησης και πληροφόρησης, μεταξύ 
άλλων με την τόνωση της συνεργασίας 
μεταξύ των κοινοτήτων κατάρτισης 
κλιματικών μοντέλων και των 
κοινοτήτων περιβαλλοντικής 
παρατήρησης και διαχείρισης δεδομένων. 
Η συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτή
τη συνεργασία είναι ουσιώδης, διότι οι 
εθνικές αρχές είναι συχνά οι κάτοχοι των 
μητρώων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.4 α. Ανάπτυξη εφαρμογών στον τομέα 
της GNSS ώστε να διασφαλιστεί θετική
απόδοση των επενδύσεων σε ευρωπαϊκά 
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συστήματα δορυφορικής πλοήγησης
Σε μια στιγμή κατά την οποία το EGNOS
είναι πλήρως επιχειρησιακό και που το
Galileo ολοκλήρωσε με επιτυχία τη φάση
της επιβεβαίωσης σε τροχιά, είναι πολύ
κρίσιμο για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες
να υιοθετήσουν τη νέα διαθέσιμη
τεχνολογία και να προετοιμαστούν για 
πλήρη ικανότητα του Galileo ούτως ώστε 
να αποκομίσουν τα κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη που εκτιμώνται σε περίπου 90 δισ. 
ευρώ. Η χρηματοδότηση της έρευνας, 
που ανέρχεται στο 18% του κονδυλίου για
το διάστημα, θα τονώσει την ανάπτυξη
του EGNOS και του Galileo σε κρίσιμους
τομείς, όπως η αεροπορία και οι οδικές 
μεταφορές, και πολλών επαγγελματικών 
εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργίας ακριβείας, του συγχρονισμού 
και της γεωδαισίας, διασφαλίζοντας τη 
χρήση νέων σημάτων στις σημερινές και 
μελλοντικές εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 536
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτεραιότητες υλοποίησης της 
διαστημικής έρευνας και καινοτομίας 
βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες 
της διαστημικής πολιτικής της Ένωσης 
όπως αυτές καθορίζονται από το 
Συμβούλιο Διαστήματος και την 
ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια 
διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη». Η 
υλοποίηση θα προχωρήσει σε συνεργασία 

Οι προτεραιότητες υλοποίησης της 
διαστημικής έρευνας και καινοτομίας 
βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες 
της διαστημικής πολιτικής της Ένωσης 
όπως αυτές καθορίζονται από το
Συμβούλιο Διαστήματος και την 
ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια 
διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη». Η 
υλοποίηση θα προχωρήσει σε συνεργασία 
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με ενδιαφερόμενους από την ευρωπαϊκή 
διαστημική βιομηχανία, τις ΜΜΕ, την 
πανεπιστημιακή κοινότητα και τα 
τεχνολογικά ιδρύματα, που 
εκπροσωπούνται από την συμβουλευτική 
ομάδα διαστήματος και με σημαντικούς 
εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διαστήματος (ESA) και οι εθνικές 
υπηρεσίες διαστήματος. Όσον αφορά τη 
συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρήσεις, το 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας θα 
καθοριστεί σε συνεργασία με διεθνείς 
εταίρους (π.χ. NASA, ROSCOSMOS, 
JAXA).

με ενδιαφερόμενους από την ευρωπαϊκή 
διαστημική βιομηχανία, τις ΜΜΕ, την 
πανεπιστημιακή κοινότητα και τα 
τεχνολογικά ιδρύματα, που 
εκπροσωπούνται από την συμβουλευτική 
ομάδα διαστήματος και με σημαντικούς 
εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διαστήματος (ESA) και οι εθνικές 
υπηρεσίες διαστήματος. Οι
δραστηριότητες αναπτύσσονται και
εφαρμόζονται με συμπληρωματικό τρόπο 
μεταξύ της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος και των 
κρατών μελών. Όσον αφορά τη συμμετοχή 
σε διεθνείς επιχειρήσεις, το θεματολόγιο 
έρευνας και καινοτομίας θα καθοριστεί σε 
συνεργασία με διεθνείς εταίρους (π.χ. 
NASA, ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Τροπολογία 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
δημιουργήσει δύο διευκολύνσεις (την 
«διευκόλυνση κεφαλαίου» και την 
«διευκόλυνση δανείων») που αποτελούνται 
από διάφορες θυρίδες. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου και η θυρίδα ΜΜΕ της 
διευκόλυνσης δανείων θα υλοποιηθούν ως 
δύο ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα που θα 
παρέχουν κεφάλαια ή δάνεια για την 
υποστήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας και της μεγέθυνσης των 
ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
δημιουργήσει δύο διευκολύνσεις (την 
«διευκόλυνση κεφαλαίου» και την 
«διευκόλυνση δανείων») που αποτελούνται 
από διάφορες θυρίδες. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου και η θυρίδα ΜΜΕ της 
διευκόλυνσης δανείων θα υλοποιηθούν ως 
δύο ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα (υπό 
τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων) που θα παρέχουν 
κεφάλαια ή δάνεια για την υποστήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας και της 
μεγέθυνσης των ΜΜΕ. Προκειμένου να
διασφαλισθεί κρίσιμη μάζα και μια 
προσέγγιση που θα αφορά το ολόκληρη 
την αλυσίδα καινοτομίας, οι δύο 
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διευκολύνσεις θα στοχεύσουν κατά 
προτίμηση δραστηριότητες που 
απορρέουν από άλλες δράσεις 
χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του 
Ορίζοντας 2020, περιλαμβανομένου του 
νέου ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 538
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, αντί να παρέχει δάνεια, 
εγγυήσεις ή κεφάλαιο κ.λπ. κατευθείαν 
στους τελικούς δικαιούχους, θα αναθέσει 
σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την 
παροχή στήριξης και ειδικότερα μέσω 
επιμερισμού των κινδύνων, συστημάτων 
εγγύησης και επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων 
και οιονεί ιδίων κεφαλαίων.

Η Επιτροπή, αντί να παρέχει δάνεια, 
εγγυήσεις ή κεφάλαιο κ.λπ. κατευθείαν 
στους τελικούς δικαιούχους, θα αναθέσει 
σε χρηματοπιστωτικά ή άλλα κατάλληλα
ιδρύματα την παροχή στήριξης και 
ειδικότερα μέσω επιμερισμού των 
κινδύνων, συστημάτων εγγύησης και 
επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων και οιονεί 
ιδίων κεφαλαίων.

Or. en

Τροπολογία 539
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση δανείων θα χορηγεί δάνεια 
σε μεμονωμένους δικαιούχους για 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, 
εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικούς 
ενδιάμεσους που χορηγούν δάνεια σε 
δικαιούχους, συνδυασμούς δανείων και 
εγγυήσεων, και εγγυήσεις ή/και 

Η διευκόλυνση δανείων θα χορηγεί δάνεια 
σε μεμονωμένους δικαιούχους για 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, 
εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικούς 
ενδιάμεσους που χορηγούν δάνεια σε 
δικαιούχους, συνδυασμούς δανείων και 
εγγυήσεων, και εγγυήσεις ή/και 
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τριτεγγυήσεις για εθνικά ή περιφερειακά 
συστήματα δανειοδότησης. Η διευκόλυνση 
δανείων θα αναλαμβάνει δραστηριότητες 
ενίσχυσης της ωριμότητας και θα στηρίζει 
το ειδικό μέσο ΜΜΕ (βλέπε μέρος ΙΙ, 
τμήμα «3. Καινοτομία στις ΜΜΕ» του 
παρόντος παραρτήματος). Επιτρέπεται ο 
συνδυασμός παροχών από τη διευκόλυνση 
δανείων, με πιθανή προσθήκη 
επιχορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
κατ’ αποκοπή ποσών), με παροχές του 
χρηματοπιστωτικού μέσου κεφαλαίων σε 
ένα ή περισσότερα ολοκληρωμένα 
σχήματα. Επίσης, ενδέχεται να 
χορηγούνται δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο 
και μετατρέψιμα δάνεια.

τριτεγγυήσεις για εθνικά ή περιφερειακά 
συστήματα δανειοδότησης. Η διευκόλυνση 
δανείων θα αναλαμβάνει δραστηριότητες 
ενίσχυσης της ωριμότητας και θα στηρίζει 
το ειδικό μέσο ΜΜΕ (βλέπε μέρος ΙΙ, 
τμήμα «3. Καινοτομία στις ΜΜΕ» του
παρόντος παραρτήματος). Ιδιαίτερη
προσοχή δίδεται στα αιτήματα από ΜΜΕ
ή άλλους φορείς που βρίσκονται σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.
Επιτρέπεται ο συνδυασμός παροχών από 
τη διευκόλυνση δανείων, με πιθανή 
προσθήκη επιχορηγήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων κατ’ αποκοπή 
ποσών), με παροχές του 
χρηματοπιστωτικού μέσου κεφαλαίων σε 
ένα ή περισσότερα ολοκληρωμένα 
σχήματα. Επίσης, ενδέχεται να 
χορηγούνται δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο 
και μετατρέψιμα δάνεια.

Or. en

Τροπολογία 540
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση δανείων θα χορηγεί δάνεια 
σε μεμονωμένους δικαιούχους για 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία,
εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικούς 
ενδιάμεσους που χορηγούν δάνεια σε 
δικαιούχους, συνδυασμούς δανείων και 
εγγυήσεων, και εγγυήσεις ή/και 
τριτεγγυήσεις για εθνικά ή περιφερειακά 
συστήματα δανειοδότησης. Η διευκόλυνση 
δανείων θα αναλαμβάνει δραστηριότητες 
ενίσχυσης της ωριμότητας και θα στηρίζει 
το ειδικό μέσο ΜΜΕ (βλέπε μέρος ΙΙ, 
τμήμα «3. Καινοτομία στις ΜΜΕ» του 
παρόντος παραρτήματος). Επιτρέπεται ο 
συνδυασμός παροχών από τη διευκόλυνση 

Η διευκόλυνση δανείων θα χορηγεί δάνεια 
σε μεμονωμένους δικαιούχους για 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία,
εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικούς 
ενδιάμεσους που χορηγούν δάνεια σε 
δικαιούχους, συνδυασμούς δανείων και 
εγγυήσεων, και εγγυήσεις ή/και 
τριτεγγυήσεις για εθνικά ή περιφερειακά 
συστήματα δανειοδότησης. Η διευκόλυνση 
δανείων θα αναλαμβάνει δραστηριότητες 
ενίσχυσης της ωριμότητας και θα στηρίζει 
το ειδικό μέσο ΜΜΕ (βλέπε μέρος ΙΙ, 
τμήμα «3. Καινοτομία στις ΜΜΕ» του 
παρόντος παραρτήματος). Επιτρέπεται ο 
συνδυασμός παροχών από τη διευκόλυνση 
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δανείων, με πιθανή προσθήκη 
επιχορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
κατ’ αποκοπή ποσών), με παροχές του 
χρηματοπιστωτικού μέσου κεφαλαίων σε 
ένα ή περισσότερα ολοκληρωμένα 
σχήματα. Επίσης, ενδέχεται να 
χορηγούνται δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο 
και μετατρέψιμα δάνεια.

δανείων, με πιθανή προσθήκη 
επιχορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
κατ’ αποκοπή ποσών), με παροχές του 
χρηματοπιστωτικού μέσου κεφαλαίων σε 
ένα ή περισσότερα ολοκληρωμένα 
σχήματα. Επίσης, ενδέχεται να 
χορηγούνται δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο 
και μετατρέψιμα δάνεια.

Or. it

(Τροπολογία γλωσσικής φύσεως· αφορά το ιταλικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Είναι δυνατή και σκόπιμη η μετάφραση στα ιταλικά και του όρου "equity".

Τροπολογία 541
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) άλλα μέρη του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, κυρίως από το μέρος ΙΙΙ 
«Κοινωνιακές προκλήσεις»,

(α) άλλα μέρη του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, κυρίως από το μέρος ΙΙΙ 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» η μέρος II
«Βιομηχανική πρωτοπορία»,

Or. en

Τροπολογία 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) άλλα πλαίσια, προγράμματα και 
γραμμές του ενωσιακού προϋπολογισμού,

(β) άλλα πλαίσια, προγράμματα και 
γραμμές του ενωσιακού προϋπολογισμού
(όπως Κοινή Γεωργική Πολιτική, 
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Αλιευτική Πολιτική και Πρόγραμμα για 
την Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ),

Or. en

Τροπολογία 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο επιμερισμός των κινδύνων και άλλες 
παράμετροι ενδέχεται να ποικίλουν εντός 
των τμημάτων της πολιτικής ή του τομέα, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι αξίες ή οι 
καταστάσεις τους συμμορφώνονται με 
τους κοινούς κανόνες για τα μέσα 
δανειοδότησης. Επιπροσθέτως, τα τμήματα 
ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένες 
στρατηγικές επικοινωνίας στα πλαίσια της 
συνολικής εκστρατείας προώθησης για τη 
διευκόλυνση δανείων. Ακόμη, ενδέχεται να 
χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι 
μεσάζοντες σε εθνικό επίπεδο, αν 
απαιτείται συγκεκριμένη εξειδίκευση για 
την αξιολόγηση υποψήφιων δανείων στον 
τομέα ενός συγκεκριμένου τμήματος.

Ο επιμερισμός των κινδύνων και άλλες 
παράμετροι ενδέχεται να ποικίλουν εντός 
των τμημάτων της πολιτικής ή του τομέα, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι αξίες ή οι 
καταστάσεις τους συμμορφώνονται με 
τους κοινούς κανόνες για τα μέσα 
δανειοδότησης. Επιπροσθέτως, τα τμήματα 
ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένες 
στρατηγικές επικοινωνίας στα πλαίσια της 
συνολικής εκστρατείας προώθησης για τη 
διευκόλυνση δανείων. Ακόμη, ενδέχεται να 
χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι 
μεσάζοντες σε εθνικό επίπεδο, αν 
απαιτείται συγκεκριμένη εξειδίκευση για 
την αξιολόγηση υποψήφιων δανείων στον 
τομέα ενός συγκεκριμένου τμήματος.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως 
διαχειριστική αρχή της διευκόλυνσης 
χρέους εκ μέρους της Επιτροπής, δύναται 
να έχει περιορισμένη εντολή να δανείζει 
σε προγράμματα με υψηλό τεχνολογικό 
κίνδυνο, και όχι απλά να προσφέρει 
δάνεια με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό 
των αγορών σε προγράμματα με χαμηλό 
τεχνολογικό κίνδυνο. Ωστόσο, η εντολή
αυτή θα υπόκειται σε αυστηρά κριτήρια
διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κινδύνων 
προγράμματος και στα κατάλληλα 
κριτήρια και εποπτεία όσον αφορά το 
λόγο κινδύνου/απόδοσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην έκθεση Carvalho, τροπολογία 80.

Τροπολογία 544
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θυρίδα ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων 
επικεντρώνεται σε καθοδηγούμενες από 
έρευνα και καινοτομία ΜΜΕ και μεσαίες 
επιχειρήσεις για τη χορήγηση δανείων 
που δεν υπερβαίνουν τα 150 000 ευρώ,
συμπληρώνοντας έτσι τη χρηματοδότηση 
της ΜΜΕ μέσω της διευκόλυνσης για την 
εγγύηση δανείων του προγράμματος για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

Η θυρίδα ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων 
επικεντρώνεται σε καθοδηγούμενες από 
έρευνα και καινοτομία ΜΜΕ 
συμπληρώνοντας έτσι τη χρηματοδότηση 
της ΜΜΕ μέσω της διευκόλυνσης για την 
εγγύηση δανείων του προγράμματος για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θυρίδα ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων 
επικεντρώνεται σε καθοδηγούμενες από 
έρευνα και καινοτομία ΜΜΕ και μεσαίες 
επιχειρήσεις για τη χορήγηση δανείων που 
δεν υπερβαίνουν τα 150 000 ευρώ, 
συμπληρώνοντας έτσι τη χρηματοδότηση 
της ΜΜΕ μέσω της διευκόλυνσης για την 
εγγύηση δανείων του προγράμματος για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 

Η θυρίδα ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων 
επικεντρώνεται σε καθοδηγούμενες από 
έρευνα και καινοτομία ΜΜΕ και μεσαίες 
επιχειρήσεις για τη χορήγηση δανείων που 
δεν υπερβαίνουν τα 100 000 ευρώ, 
συμπληρώνοντας έτσι τη χρηματοδότηση 
της ΜΜΕ μέσω της διευκόλυνσης για την 
εγγύηση δανείων του προγράμματος για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
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των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 546
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2. Διευκόλυνση κεφαλαίου 2.2. Διευκόλυνση κεφαλαίου

Or. it

(Τροπολογία γλωσσικής φύσεως· αφορά το ιταλικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Είναι δυνατή και σκόπιμη η μετάφραση στα ιταλικά και του όρου "equity".

Τροπολογία 547
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα εστιάζεται 
σε πιστώσεις για κεφάλαια υψηλού 
κινδύνου αρχικού σταδίου που θα 
παρέχουν κεφάλαια υψηλού κινδύνου 
ή/και ενδιάμεσα κεφάλαια σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, οι 
εν λόγω επιχειρήσεις ενδέχεται να 
επιδιώκουν χρηματοδότηση μέσω δανείων 
από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς που υλοποιούν την 
διευκόλυνση δανείων.

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα εστιάζεται 
σε πιστώσεις για κεφάλαια υψηλού 
κινδύνου αρχικού σταδίου που θα 
παρέχουν κεφάλαια υψηλού κινδύνου 
ή/και ενδιάμεσα κεφάλαια σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Ιδιαίτερη
προσοχή δίδεται στις επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές. Επιπλέον, οι εν λόγω 
επιχειρήσεις ενδέχεται να επιδιώκουν 
χρηματοδότηση μέσω δανείων από 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς που υλοποιούν την 
διευκόλυνση δανείων.
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Or. en

Τροπολογία 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα εστιάζεται 
σε πιστώσεις για κεφάλαια υψηλού 
κινδύνου αρχικού σταδίου που θα 
παρέχουν κεφάλαια υψηλού κινδύνου 
ή/και ενδιάμεσα κεφάλαια σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, οι 
εν λόγω επιχειρήσεις ενδέχεται να 
επιδιώκουν χρηματοδότηση μέσω δανείων 
από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς που υλοποιούν την 
διευκόλυνση δανείων.

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα εστιάζεται 
σε πιστώσεις για κεφάλαια υψηλού 
κινδύνου που θα παρέχουν κεφάλαια 
υψηλού κινδύνου ή/και ενδιάμεσα 
κεφάλαια σε μεμονωμένες επιχειρήσεις 
χαρτοφυλακίου αρχικού σταδίου. 
Επιπλέον, οι εν λόγω επιχειρήσεις 
ενδέχεται να επιδιώκουν χρηματοδότηση 
μέσω δανείων από ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
υλοποιούν την διευκόλυνση δανείων.

Or. en

(Βλ. Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 3 του γενικού 
κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Οι πιστώσεις για κεφάλαια κινδύνου χρησιμοποιούνται για σημαντικές επενδύσεις σε αρχικού 
σταδίου επιχειρήσεις. Η εστίαση πρέπει να είναι στις επιχειρήσεις, όχι τις πιστώσεις. Πρόκειται
για συμπλήρωμα στο πρόγραμμα COSME, όπου τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου κάνουν 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επέκταση ή μεγέθυνση. Οι επενδύσεις σε αρχικού
σταδίου, επεκτεινόμενες και μεγεθυνόμενες επιχειρήσεις μπορούν να  προέρχονται από ενιαίες 
πιστώσεις.

Τροπολογία 549
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα στηρίξει
επίσης τις διαδικασίες μεταφοράς 
γνώσης και τεχνολογίας κατά τα στάδια 
που προηγούνται της βιομηχανοποίησης, 
με στόχο την επαλήθευση και, κατά 
περίπτωση, την αύξηση του αντικτύπου 
που θα έχει στην αγορά η εν λόγω 
μεταφορά από πλευράς καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις 
κατά τη φάση επέκτασης ή ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, (περιλαμβάνει επενδύσεις σε 
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα 
κεφάλαια (funds-of-funds) με ευρεία βάση 
επενδυτών και περιλαμβάνει ιδιώτες, 
θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές 
καθώς και εθνικά δημόσια και ημικρατικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

Η διευκόλυνση θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις 
κατά τη φάση επέκτασης ή ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και
των ΜΜΕ, (περιλαμβάνει επενδύσεις σε
δημόσια και ιδιωτικά αμοιβαία κεφάλαια 
που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια (funds-
of-funds) με ευρεία βάση επενδυτών και 
περιλαμβάνει ιδιώτες, θεσμικούς και 
στρατηγικούς επενδυτές καθώς και εθνικά 
δημόσια και ημικρατικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα).

Or. en

(Βλ. Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχέιο β – παράγραφος 7 του γενικού 
κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Όπως και στο COSME, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι η διευκόλυνση κεφαλαίου για το
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Ορίζοντας 2020 θα στηρίξει επίσης ιδιωτικά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα
κεφάλαια, που θα προσελκύσουν περαιτέρω κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα σε πιστώσεις για 
κεφάλαια κινδύνου.

Τροπολογία 551
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από 
τη διευκόλυνση κεφαλαίου του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ πλην περιπτώσεων 
κεφαλαίων πολλαπλών σταδίων όπου η 
χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την 
διευκόλυνση κεφαλαίου για έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία παρέχεται κατ' 
αναλογία βάσει της επενδυτικής πολιτικής 
των κεφαλαίων. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου, όπως και ο μηχανισμός ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη αποφεύγουν 
της εξαγορά ή την αντικατάσταση 
κεφαλαίων που προορίζονται για την 
διάλυση εξαγορασμένης επιχείρησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
τροποποιήσει το ανώτατο όριο του 20%
βάσει των αλλαγών στις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

Στην δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από 
τη διευκόλυνση κεφαλαίου του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ πλην περιπτώσεων 
κεφαλαίων πολλαπλών σταδίων όπου η 
χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την 
διευκόλυνση κεφαλαίου για έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία θα παρέχεται 
κατ' αναλογία βάσει της επενδυτικής 
πολιτικής των κεφαλαίων. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου, όπως και ο μηχανισμός ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη αποφεύγουν 
της εξαγορά ή την αντικατάσταση 
κεφαλαίων που προορίζονται για την 
διάλυση εξαγορασμένης επιχείρησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
τροποποιήσει το ανώτατο όριο του 30%
βάσει των αλλαγών στις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

Or. it

Τροπολογία 552
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από
τη διευκόλυνση κεφαλαίου του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ πλην περιπτώσεων 
κεφαλαίων πολλαπλών σταδίων όπου η 
χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την 
διευκόλυνση κεφαλαίου για έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία παρέχεται κατ' 
αναλογία βάσει της επενδυτικής πολιτικής 
των κεφαλαίων. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου, όπως και ο μηχανισμός ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη αποφεύγουν 
της εξαγορά ή την αντικατάσταση 
κεφαλαίων που προορίζονται για την 
διάλυση εξαγορασμένης επιχείρησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
τροποποιήσει το ανώτατο όριο του 20%
βάσει των αλλαγών στις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

Στην δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από 
τη διευκόλυνση κεφαλαίου του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ πλην περιπτώσεων 
κεφαλαίων πολλαπλών σταδίων όπου η 
χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την 
διευκόλυνση κεφαλαίου για έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία παρέχεται κατ' 
αναλογία βάσει της επενδυτικής πολιτικής 
των κεφαλαίων. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου, όπως και ο μηχανισμός ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη αποφεύγουν 
της εξαγορά ή την αντικατάσταση 
κεφαλαίων που προορίζονται για την 
διάλυση εξαγορασμένης επιχείρησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
τροποποιήσει το ανώτατο όριο του 30%
βάσει των αλλαγών στις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση της διευκόλυνσης κεφαλαίου στο πλαίσιο του Ορίζοντας 2020 για τη στήριξη
επιχειρήσεων στη φάση ανάπτυξής τους, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση κεφαλαίου για την
ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
ΜΜΕ (COSME), θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία, ιδίως σε ό,τι αφορά 
τον σημαντικά χαμηλότερο προϋπολογισμό για χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του τελευταίου 
αυτού προγράμματος.

Τροπολογία 553
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από Στην δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από 
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τη διευκόλυνση κεφαλαίου του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ πλην περιπτώσεων 
κεφαλαίων πολλαπλών σταδίων όπου η 
χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την 
διευκόλυνση κεφαλαίου για έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία παρέχεται κατ' 
αναλογία βάσει της επενδυτικής πολιτικής 
των κεφαλαίων. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου, όπως και ο μηχανισμός ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη αποφεύγουν 
της εξαγορά ή την αντικατάσταση 
κεφαλαίων που προορίζονται για την 
διάλυση εξαγορασμένης επιχείρησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
τροποποιήσει το ανώτατο όριο του 20% 
βάσει των αλλαγών στις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

τη διευκόλυνση κεφαλαίου του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ πλην περιπτώσεων 
κεφαλαίων πολλαπλών σταδίων όπου η 
χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την 
διευκόλυνση κεφαλαίου για έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία παρέχεται κατ' 
αναλογία βάσει της επενδυτικής πολιτικής 
των κεφαλαίων. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου, όπως και ο μηχανισμός ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη αποφεύγουν 
της εξαγορά ή την αντικατάσταση 
κεφαλαίων που προορίζονται για την 
διάλυση εξαγορασμένης επιχείρησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
χαμηλώσει το ανώτατο όριο του 20% 
βάσει των αλλαγών στις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από 
τη διευκόλυνση κεφαλαίου του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ πλην περιπτώσεων 
κεφαλαίων πολλαπλών σταδίων όπου η 
χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την 
διευκόλυνση κεφαλαίου για έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία παρέχεται κατ' 
αναλογία βάσει της επενδυτικής πολιτικής 
των κεφαλαίων. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου, όπως και ο μηχανισμός ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη αποφεύγουν 
της εξαγορά ή την αντικατάσταση 

Στην δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από 
τη διευκόλυνση κεφαλαίου του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ πλην περιπτώσεων 
κεφαλαίων πολλαπλών σταδίων όπου η 
χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την 
διευκόλυνση κεφαλαίου για έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία παρέχεται κατ' 
αναλογία βάσει της επενδυτικής πολιτικής 
των κεφαλαίων. Η διευκόλυνση 
κεφαλαίου, όπως και ο μηχανισμός ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη αποφεύγουν 
της εξαγορά ή την αντικατάσταση 
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κεφαλαίων που προορίζονται για την 
διάλυση εξαγορασμένης επιχείρησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
τροποποιήσει το ανώτατο όριο του 20% 
βάσει των αλλαγών στις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

κεφαλαίων που προορίζονται για την 
διάλυση εξαγορασμένης επιχείρησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
τροποποιήσει το ανώτατο όριο του 20% 
βάσει των αλλαγών στις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 555
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υλοποίηση των δύο διευκολύνσεων θα 
ανατεθεί στον όμιλο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ, ΕΤΑΕ) 
ή/και σε άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στα οποία μπορεί να ανατεθεί η 
υλοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η σχεδίαση και η εφαρμογή 
τους θα εναρμονίζεται με τις γενικές 
διατάξεις για τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που καθορίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και με τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις λειτουργίας που θα 
καθοριστούν σε οδηγίες της Επιτροπής.

Η διευκόλυνση κεφαλαίου του Ορίζοντας
2020 εφαρμόζεται με τη μορφή θυρίδας 
ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού 
εργαλείου της ΕΕ για τη χρηματοδότηση 
μετοχικών κεφαλαίων που υποστηρίζει 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ΕΕ 
και την ΕΑΚ από το πρώιμο στάδιο 
(συμπεριλαμβανομένης της εκκίνησης) 
έως το στάδιο ανάπτυξης και 
υποστηρίζεται με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και από το 
Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα 
των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (COSME).
Η διευκόλυνση κεφαλαίου του Ορίζοντας
2020 χρησιμοποιεί τον ίδιο μηχανισμό 
εφαρμογής με τη διευκόλυνση κεφαλαίου 
για την ανάπτυξη που θα θεσπισθεί στο 
πλαίσιο του COSME.
Η στήριξη από τη διευκόλυνση κεφαλαίου
του Ορίζοντας 2020 έχει τη μορφή μιας 
εκ των ακόλουθων επενδύσεων:
(α) απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή άλλες οντότητες
στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση για 
λογαριασμό της Επιτροπής· ή
(β) από δημόσια και ιδιωτικά αμοιβαία
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κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα
κεφάλαια ή από επενδυτικούς φορείς που
επενδύουν διασυνοριακά και έχουν
ιδρυθεί από το ΕΤΕ ή άλλες οντότητες 
στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση για 
λογαριασμό της Επιτροπής, από κοινού 
με ιδιωτικούς επενδυτές και/ή δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Or. en

(Βλ. COSME Παράρτημα II)

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων ως σκέλος ενός ενιαίου μέσου
σε συνδυασμό με το COSME, θα πρέπει να διευκρινισθούν και να ευθυγραμμισθούν προς τη 
διατύπωση που υπάρχει στο COSME (Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε).

Τροπολογία 556
Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση εγγύησης του Ορίζοντας
2020 τελεί υπό τη διαχείριση του ΕΤΕ ή 
άλλες οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί 
η εφαρμογή για λογαριασμό της 
Επιτροπής. Η διευκόλυνση παρέχει:
α) αντεγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις 
επιμερισμού του κινδύνου για συστήματα 
εγγυήσεων·
β) άμεσες εγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις 
επιμερισμού του κινδύνου για κάθε άλλον 
χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή που 
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Η διευκόλυνση εγγύησης του Ορίζοντας
2020 εφαρμόζεται με τη μορφή θυρίδας
ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού 
εργαλείου της ΕΕ για τη χρηματοδότηση,
με δανεισμό, της ανάπτυξης και της 
έρευνας και καινοτομίας των 
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επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας τον ίδιο 
μηχανισμό εφαρμογής με τη διευκόλυνση 
εγγύησης δανείων του COSME. Η
διευκόλυνση εγγύησης είναι ανοικτή σε 
εθνικούς ενδιαμέσους που παρέχουν 
δάνεια άμεσα ή έμμεσα.
Η διευκόλυνση εγγύησης συνίσταται σε:
(α) χρηματοδότηση με δανειακά 
κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων 
δανείων μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικών δανείων, είτε με τη μορφή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης,
(β) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων 
πιστώσεων, βάσει των συμφωνιών για τον 
επιμερισμό των κινδύνων με τα 
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.

Or. en

(Βλ. COSME Παράρτημα II)

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων ως σκέλος ενός ενιαίου μέσου
σε συνδυασμό με το COSME, θα πρέπει να διευκρινισθούν και να ευθυγραμμισθούν προς τη 
διατύπωση που υπάρχει στο COSME (Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε).

Τροπολογία 557
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το ένα τρίτο του
προϋπολογισμού των χρηματοδοτικών
μέσων της ΕΕ στο πλαίσιο του Ορίζοντας 
2020 θα κατευθυνθεί στις ΜΜΕ, μέσω 
της διευκόλυνσης κεφαλαίου και του 
σκέλους της διευκόλυνσης δανεισμού που 
αφορά τις ΜΜΕ.
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Or. en

Τροπολογία 558
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το ένα τρίτο του
προϋπολογισμού των χρηματοδοτικών
μέσων της ΕΕ στο πλαίσιο του Ορίζοντας 
2020 θα διατεθεί για έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας και αποδοτικής χρήσης της 
ενέργειας από τους τελικούς 
καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 559
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Ενσωμάτωση υποστήριξης ΜΜΕ 3.1. Ενσωμάτωση υποστήριξης ΜΜΕ με 
ένα μέσο που θα απευθύνεται στις ΜΜΕ

Or. en

Τροπολογία 560
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020. Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο 
ΜΜΕ επικεντρώνεται σε όλους τους 
τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που 
επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για 
ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση. Το 
μέσο αυτό θα διατίθεται για όλους τους 
τύπους καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
καινοτομιών υπηρεσιών. Στόχος είναι να 
ενισχυθεί η συμπλήρωση του κενού στη 
χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία 
υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η 
προώθηση επαναστατικών καινοτομιών 
και η αύξηση της εμπορευματοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Για την κάλυψη των αναγκών των ΜΜΕ
σε έρευνα και καινοτομία, ένα ειδικό μέσο
ΜΜΕ που παρέχει σταδιακή στήριξη και 
συνδεόμενες υπηρεσίες, 
χρηματοδοτούμενο κατά 10% 
τουλάχιστον από τον προϋπολογισμό του 
Ορίζοντας 2020, ιδρύεται και λειτουργεί 
υπό ενιαία διαχειριστική δομή, με ένα 
ολιγοβαρές διοικητικό καθεστώς και ένα 
ενιαίο σημείο εισόδου. Επικεντρώνεται σε 
όλους τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που 
επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για 
ανάπτυξη, εξέλιξη και/ή διεθνοποίηση. Το 
μέσο αυτό θα διατίθεται για όλους τους 
τύπους καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
καινοτομιών υπηρεσιών. Στόχος είναι να 
ενισχυθεί η συμπλήρωση του κενού στη 
χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία 
υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η 
προώθηση επαναστατικών καινοτομιών 
και η αύξηση της εμπορευματοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 561
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020. Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο 
ΜΜΕ επικεντρώνεται σε όλους τους 
τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που 
επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για 
ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση. Το 

Οι ΜΜΕ θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020. Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο 
ΜΜΕ επικεντρώνεται σε όλους τους 
τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που 
επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για 
ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση. Το 
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μέσο αυτό θα διατίθεται για όλους τους 
τύπους καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
καινοτομιών υπηρεσιών. Στόχος είναι να 
ενισχυθεί η συμπλήρωση του κενού στη 
χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία 
υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η 
προώθηση επαναστατικών καινοτομιών 
και η αύξηση της εμπορευματοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον 
ιδιωτικό τομέα.

μέσο αυτό θα διατίθεται για όλους τους 
τύπους καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
καινοτομιών υπηρεσιών. Στόχος είναι να 
ενισχυθεί η συμπλήρωση του κενού στη 
χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία 
υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η 
προώθηση επαναστατικών καινοτομιών 
και η αύξηση της εμπορευματοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Η επιτυχής συμμετοχή στο ειδικό μέσο 
ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελεί σήμα 
ποιότητας για τις συμμετέχουσες ΜΜΕ, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στις 
δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020. Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο 
ΜΜΕ επικεντρώνεται σε όλους τους 
τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που 
επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για 
ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση. Το 
μέσο αυτό θα διατίθεται για όλους τους 
τύπους καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
καινοτομιών υπηρεσιών. Στόχος είναι να 
ενισχυθεί η συμπλήρωση του κενού στη 
χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία 
υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η 
προώθηση επαναστατικών καινοτομιών 
και η αύξηση της εμπορευματοποίησης 

Οι ΜΜΕ θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020. Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο 
ΜΜΕ επικεντρώνεται σε όλους τους 
τύπους καινοτομίας στις ΜΜΕ που 
επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για 
ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση. Το 
μέσο αυτό θα διατίθεται για όλους τους 
τύπους καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
καινοτομιών υπηρεσιών. Στόχος είναι να 
ενισχυθεί η συμπλήρωση του κενού στη 
χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία 
υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η 
προώθηση επαναστατικών καινοτομιών 
και η αύξηση της εμπορευματοποίησης 
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των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον 
ιδιωτικό τομέα.

των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δύσκολο να ορισθούν οι "καινοτόμες ΜΜΕ".

Τροπολογία 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ειδικό μέσο ΜΜΕ θα πρέπει να
υπάγεται σε κεντρική διαχείριση, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεκτική 
εφαρμογή των κανόνων και η προβολή 
του μέσου, διευκολύνοντας τη συμμετοχή 
των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 564
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι κοινωνιακές προκλήσεις και οι
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και οι
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμόσουν 
το ειδικό μέσο ΜΜΕ και θα διαθέσουν 
ένα ποσό σε αυτό.

Το ειδικό μέσο ΜΜΕ εφαρμόζεται στους
τομείς που αναφέρονται εντός του ειδικού
στόχου "Πρωτοπορία στις τεχνολογίες
γενικής εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες" που περιγράφεται στο 
σημείο 1 του Μέρους II και εντός 
καθενός από τους ειδικούς στόχους στο 
πλαίσιο της προτεραιότητας "Κοινωνικές 
προκλήσεις" που περιγράφεται στα 
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σημεία 1 έως 6 του Μέρους III.

Or. en

Τροπολογία 565
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι κοινωνιακές προκλήσεις και οι
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και οι
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμόσουν 
το ειδικό μέσο ΜΜΕ και θα διαθέσουν 
ένα ποσό σε αυτό.

Το ειδικό μέσο ΜΜΕ σχετίζεται θεματικά 
με τον ειδικό στόχο "Πρωτοπορία στις
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες" και με καθέναν 
από τους ειδικούς στόχους στο πλαίσιο 
της προτεραιότητας "Κοινωνικές 
προκλήσεις".

Or. en

Τροπολογία 566
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι κοινωνιακές προκλήσεις και οι 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και οι 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμόσουν 
το ειδικό μέσο ΜΜΕ και θα διαθέσουν ένα 
ποσό σε αυτό.

Όλες οι κοινωνιακές προκλήσεις και οι 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και οι 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμόσουν 
το ειδικό μέσο ΜΜΕ και θα διαθέσουν ένα 
ποσό περίπου 10% σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ειδικό μέσο ΜΜΕ θα πρέπει να
υπάγεται σε κεντρική διαχείριση, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεκτική 
εφαρμογή των κανόνων, η προβολή του 
μέσου και ένα ενιαίο σημείο εισόδου, 
διευκολύνοντας τη συμμετοχή των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνο οι ΜΜΕ επιτρέπεται να υποβάλλουν 
αίτηση για χρηματοδότηση και στήριξη. 
Μπορούν να διαμορφώσουν συνεργασίες 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους, 
συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας 
εργασιών έρευνας και ανάπτυξης. Τα 
σχέδια πρέπει να έχουν σαφές ενδιαφέρον 
και δυνητικό όφελος για τις ΜΜΕ και να 
διαθέτουν διακριτή ευρωπαϊκή διάσταση.

Μόνο οι ΜΜΕ επιτρέπεται να υποβάλλουν 
αίτηση για χρηματοδότηση και στήριξη. 
Μπορούν να διαμορφώσουν συνεργασίες
με τοπικούς ή ευρωπαϊκούς συντελεστές 
Ε+Α σύμφωνα με τις ανάγκες τους, 
συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας 
εργασιών έρευνας και ανάπτυξης. Τα 
σχέδια πρέπει να έχουν σαφές ενδιαφέρον 
και δυνητικό όφελος για τις ΜΜΕ και να 
διαθέτουν διακριτή ευρωπαϊκή διάσταση.

Or. en

Τροπολογία 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο ΜΜΕ καλύπτει όλα τα πεδία της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας με προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης κοινωνιακής πρόκλησης ή 
τεχνολογίας γενικής εφαρμογής έτσι ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης 
κάθε είδους φιλόδοξων ιδεών, κυρίως 
διατομεακών και διακλαδικών σχεδίων.

Το μέσο ΜΜΕ καλύπτει όλα τα πεδία της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας με προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή με ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (χωρίς 
προκαθορισμένο αντικείμενο) στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης κοινωνιακής πρόκλησης ή 
τεχνολογίας γενικής εφαρμογής έτσι ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης 
κάθε είδους φιλόδοξων ιδεών, κυρίως 
διατομεακών και διακλαδικών σχεδίων.

Or. en

Τροπολογία 570
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο ΜΜΕ μπορεί επίσης να
χρησιμεύει ως μέσο για προ-εμπορικές
δημόσιες συμβάσεις ή για τις αγορές 
καινοτόμων λύσεων για συγκεκριμένες 
από την κορυφή προς τη βάση κοινές 
ανάγκες των δημόσιων αγοραστών της 
ΕΕ στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 571
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5 – 2η περίπτωση –
παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η ανάπτυξη υποστηρίζονται
με ιδιαίτερη εστίαση σε δραστηριότητες 
επίδειξης (δοκιμή, πρωτότυπο, μελέτες 
κλιμάκωσης, σχεδίαση, δοκιμαστικές 
καινοτόμες διαδικασίες, προϊόντα και 
υπηρεσίες, επαλήθευση επιδόσεων κ.λπ.) 
και εμπορική αξιοποίηση.

Το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 
έρευνας, ανάπτυξςη και καινοτομίας 
υποστηρίζεται με ιδιαίτερη εστίαση σε 
δραστηριότητες επίδειξης (δοκιμή, 
πρωτότυπο, μελέτες κλιμάκωσης, 
σχεδίαση, δοκιμαστικές καινοτόμες 
διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, 
επαλήθευση επιδόσεων κ.λπ.) και 
εμπορική αξιοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση "κουπονιών καινοτομίας" για όλες τις φάσεις είναι παραπλανητική και πρέπει 
να αποφευχθεί. Ο τεχνικός αυτός όρος περιγράφει μια ειδική διαδικασία ανάθεσης και 
πληρωμής για ορισμένες υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας. Αν η φάση 1 του μέσου ΜΜΕ θα
μπορούσε να θεωρηθεί "κουπόνι καινοτομίας" (εφάπαξ στήριξη), η φάση 2 σίγουρα όχι.

Τροπολογία 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5 – 3η περίπτωση –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φάση αυτή δεν παρέχει άμεση 
χρηματοδότηση, παρά μόνο 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, αλλά 
επιδιώκει τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στο ιδιωτικό κεφάλαιο και σε 
περιβάλλοντα που ευνοούν την 
καινοτομία. Προβλέπονται δεσμοί με τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (βλέπε μέρος ΙΙ 
τμήμα 2 «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
υψηλού κινδύνου» του παρόντος 
παραρτήματος), για παράδειγμα δίνοντας 
προτεραιότητα στις ΜΜΕ που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τις φάσεις 1 ή/και 2 
χωρίς να ξεπεράσουν συγκεκριμένο ύψος 
οικονομικών πόρων. Οι ΜΜΕ θα 

Η φάση αυτή δεν παρέχει άμεση 
χρηματοδότηση, παρά μόνο 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, αλλά 
επιδιώκει τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στο ιδιωτικό κεφάλαιο και σε 
περιβάλλοντα που ευνοούν την 
καινοτομία. Προβλέπονται δεσμοί με τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (βλέπε μέρος ΙΙ 
τμήμα 2 «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
υψηλού κινδύνου» του παρόντος 
παραρτήματος), για παράδειγμα δίνοντας 
προτεραιότητα στις ΜΜΕ που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τις φάσεις 1 ή/και 2 
χωρίς να ξεπεράσουν συγκεκριμένο ύψος 
οικονομικών πόρων που παρέχεται μέσω 
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επωφεληθούν επίσης από μέτρα 
υποστήριξης, όπως δικτύωση, εκπαίδευση, 
καθοδήγηση και συμβουλευτική. 
Επιπλέον, το μέρος αυτό ενδέχεται να 
συνδέεται με μέτρα προώθησης προ-
εμπορικής ανάθεσης συμβάσεων και 
συμβάσεων προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων.

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων. Οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν 
επίσης από μέτρα υποστήριξης, όπως 
δικτύωση, εκπαίδευση, καθοδήγηση και 
συμβουλευτική. Επιπλέον, το μέρος αυτό 
ενδέχεται να συνδέεται με μέτρα 
προώθησης προ-εμπορικής ανάθεσης 
συμβάσεων και συμβάσεων προμήθειας 
καινοτόμων λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 573
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5 - 3η περίπτωση –
παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο για τις ΜΜΕ θα μπορεί να 
χρηματοδοτεί και πολύ μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν τα μέσα, σε ανθρώπινο 
δυναμικό αλλά και τα οικονομικά, για την 
αντιμετώπιση των τεχνικών κινδύνων της 
εφηρμοσμένης έρευνας, μέσω
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων εφηρμοσμένης 
έρευνας, προκειμένου αυτά να 
συνεργάζονται για την ανάληψη του 
κόστους και των κινδύνων της 
εφηρμοσμένης έρευνας, επί 
προγραμμάτων που αποφασίζονται από 
κοινού με επί μέρους επιχειρήσεις, βάσει 
δεσμευτικής υποχρέωσης για τη
βιομηχανική χρήση των αποτελεσμάτων 
που θα προέκυπταν. Στην προκείμενη 
περίπτωση προβλέπεται καθεστώς 
κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που δεν 
ανταποκρίνονται στην υποχρέωση για την 
βιομηχανοποίηση και, ενδεχομένως, 
αντίστοιχων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 
για την επιχείρηση που έχει τα 
δικαιώματα βιομηχανικής 
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εκμετάλλευσης.

Or. it

Τροπολογία 574
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενιαία προώθηση, υλοποίηση και 
παρακολούθηση του μέσου ΜΜΕ κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 θα διασφαλίζει στις ΜΜΕ εύκολη 
πρόσβαση. Με βάση υφιστάμενα δίκτυα 
υποστήριξης ΜΜΕ θα δημιουργηθεί ένα 
πρόγραμμα συνοδευτικής εποπτείας για τις 
δικαιούχους ΜΜΕ για να επιταχυνθούν οι 
θετικές επιπτώσεις από την παρεχόμενη 
υποστήριξη.

Η ενιαία προώθηση, υλοποίηση και 
παρακολούθηση του μέσου ΜΜΕ κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 θα διασφαλίζει στις ΜΜΕ εύκολη 
πρόσβαση. Για την παροχή ενός ενιαίου
σημείου εισόδου για τις ΜΜΕ, το μέσο 
ΜΜΕ εφαρμόζεται από ένα ενιαίο όργανο 
όπως ένας ειδικός εκτελεστικός 
οργανισμός. Με βάση υφιστάμενα δίκτυα 
υποστήριξης ΜΜΕ θα δημιουργηθεί ένα 
πρόγραμμα συνοδευτικής εποπτείας για τις 
δικαιούχους ΜΜΕ για να επιταχυνθούν οι 
θετικές επιπτώσεις από την παρεχόμενη 
υποστήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διάφορες κοινωνικές προκλήσεις και πεδία της τεχνολογίας θα έχουν διαφορετικά όργανα 
διακυβέρνησης. Ένα ενιαίο όργανο εφαρμογής του μέσου ΜΜΕ για τις διάφορες κοινωνικές 
προκλήσεις θα διασφαλίσει συνεκτικότητα και ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις ΜΜΕ. Για
παράδειγμα, ένα ενιαίο όργανο θα ήταν σε καλύτερη θέση να συντονίσει τις προθεσμίες για τις
δημόσιες συμβάσεις που συνδέονται με το μέσο ΜΜΕ στα διάφορα τμήματα του Ορίζοντας 
2020 και να αποφύγει συμφορήσεις στις διοικητικές διαδικασίες που φέρνουν καθυστερήσεις 
στην έκδοση συμφωνιών επιχορήγησης για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 575
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενιαία προώθηση, υλοποίηση και 
παρακολούθηση του μέσου ΜΜΕ κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 θα διασφαλίζει στις ΜΜΕ εύκολη 
πρόσβαση. Με βάση υφιστάμενα δίκτυα 
υποστήριξης ΜΜΕ θα δημιουργηθεί ένα 
πρόγραμμα συνοδευτικής εποπτείας για τις 
δικαιούχους ΜΜΕ για να επιταχυνθούν οι 
θετικές επιπτώσεις από την παρεχόμενη 
υποστήριξη.

Η ενιαία προώθηση, υλοποίηση και 
παρακολούθηση του μέσου ΜΜΕ κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 από μια ενιαία διοικητική δομή θα 
διασφαλίζει στις ΜΜΕ εύκολη πρόσβαση. 
Με βάση υφιστάμενα δίκτυα υποστήριξης 
ΜΜΕ και άλλους παρόχους υπηρεσιών 
καινοτομίας θα δημιουργηθεί ένα 
πρόγραμμα συνοδευτικής εποπτείας για τις 
δικαιούχους ΜΜΕ για να επιταχυνθούν οι 
θετικές επιπτώσεις από την παρεχόμενη 
υποστήριξη.

Or. en

Τροπολογία 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενιαία προώθηση, υλοποίηση και 
παρακολούθηση του μέσου ΜΜΕ κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 θα διασφαλίζει στις ΜΜΕ εύκολη 
πρόσβαση. Με βάση υφιστάμενα δίκτυα 
υποστήριξης ΜΜΕ θα δημιουργηθεί ένα 
πρόγραμμα συνοδευτικής εποπτείας για τις 
δικαιούχους ΜΜΕ για να επιταχυνθούν οι 
θετικές επιπτώσεις από την παρεχόμενη 
υποστήριξη.

Η ενιαία προώθηση, υλοποίηση και 
παρακολούθηση του μέσου ΜΜΕ κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 θα διασφαλίζει στις ΜΜΕ εύκολη 
πρόσβαση. Με βάση υφιστάμενα δίκτυα 
υποστήριξης ΜΜΕ, όπως το δίκτυο 
Enterprise Europe, θα δημιουργηθεί ένα 
πρόγραμμα συνοδευτικής εποπτείας για τις 
δικαιούχους ΜΜΕ για να επιταχυνθούν οι 
θετικές επιπτώσεις από την παρεχόμενη 
υποστήριξη.

Or. en

Τροπολογία 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – σημείο 1 – παράγραφος 
2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διαχείριση του κοινού
προγράμματος Eurostars, θα τεθεί σε
λειτουργία μια περιφερειακή 
αποκεντρωμένη δομή στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχτούν οι δραστηριότητες που 
βοηθούν την υλοποίηση και 
συμπληρώνουν τα ειδικά μέτρα για ΜΜΕ 
σε όλο το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, 
κυρίως για την ενίσχυση της ικανότητας 
καινοτομίας των ΜΜΕ. Οι δραστηριότητες 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και 
διάδοση, δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κινητικότητας, δικτύωση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη 
μηχανισμών υποστήριξης καινοτομίας 
υψηλής ποιότητας με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία (π.χ. διαχείριση 
διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας, 
μεταφορά γνώσεων, καινοτόμος χρήση 
ΤΠΕ και ηλε-δεξιότητες σε ΜΜΕ), καθώς 
και παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να 
συνδεθούν με εταίρους έρευνας και 
καινοτομίας ανά την ΕΕ, επιτρέποντάς 
τους να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και 
να αναπτύξουν τη δική τους ικανότητα 
καινοτομίας. Ενδιάμεσοι οργανισμοί που 
εκπροσωπούν ομάδες καινοτόμων ΜΜΕ 

Θα υποστηριχτούν οι δραστηριότητες που 
βοηθούν την υλοποίηση και 
συμπληρώνουν τα ειδικά μέτρα για ΜΜΕ 
σε όλο το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, 
κυρίως για την ενίσχυση της ικανότητας 
καινοτομίας των ΜΜΕ. Οι δραστηριότητες 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και 
διάδοση, δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κινητικότητας, δικτύωση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη 
μηχανισμών υποστήριξης καινοτομίας 
υψηλής ποιότητας με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία (π.χ. διαχείριση 
διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας, 
μεταφορά γνώσεων, καινοτόμος χρήση 
ΤΠΕ και ηλε-δεξιότητες σε ΜΜΕ), καθώς 
και παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να 
συνδεθούν με εταίρους έρευνας και 
καινοτομίας ανά την ΕΕ, επιτρέποντάς 
τους να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και 
να αναπτύξουν τη δική τους ικανότητα 
καινοτομίας. Ενδιάμεσοι οργανισμοί που 
εκπροσωπούν ομάδες καινοτόμων ΜΜΕ ή 
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θα κληθούν να διεξάγουν διατομεακές και 
διαπεριφερειακές δραστηριότητες 
καινοτομίας με ΜΜΕ που διαθέτουν 
αλληλοενισχυόμενες ικανότητες ώστε να 
αναπτυχθούν νέες βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες.

περιφερειακές υπηρεσίες στήριξης των 
ΜΜΕ θα κληθούν να διεξάγουν 
διατομεακές και διαπεριφερειακές 
δραστηριότητες καινοτομίας με ΜΜΕ που 
διαθέτουν αλληλοενισχυόμενες ικανότητες 
ώστε να αναπτυχθούν νέες βιομηχανικές 
αξιακές αλυσίδες.

Or. en

Τροπολογία 579
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχτούν οι δραστηριότητες που 
βοηθούν την υλοποίηση και 
συμπληρώνουν τα ειδικά μέτρα για ΜΜΕ 
σε όλο το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, 
κυρίως για την ενίσχυση της ικανότητας 
καινοτομίας των ΜΜΕ. Οι δραστηριότητες 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και 
διάδοση, δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κινητικότητας, δικτύωση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη 
μηχανισμών υποστήριξης καινοτομίας 
υψηλής ποιότητας με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία (π.χ. διαχείριση 
διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας, 
μεταφορά γνώσεων, καινοτόμος χρήση 
ΤΠΕ και ηλε-δεξιότητες σε ΜΜΕ), καθώς 
και παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να 
συνδεθούν με εταίρους έρευνας και 
καινοτομίας ανά την ΕΕ, επιτρέποντάς 
τους να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και 
να αναπτύξουν τη δική τους ικανότητα 
καινοτομίας. Ενδιάμεσοι οργανισμοί που 
εκπροσωπούν ομάδες καινοτόμων ΜΜΕ 
θα κληθούν να διεξάγουν διατομεακές και 
διαπεριφερειακές δραστηριότητες 
καινοτομίας με ΜΜΕ που διαθέτουν 
αλληλοενισχυόμενες ικανότητες ώστε να 

Θα υποστηριχτούν οι δραστηριότητες που 
βοηθούν την υλοποίηση και 
συμπληρώνουν τα ειδικά μέτρα για ΜΜΕ 
σε όλο το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, 
κυρίως για την ενίσχυση της ικανότητας 
καινοτομίας των ΜΜΕ. Οι δραστηριότητες 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και 
διάδοση, δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κινητικότητας, δικτύωση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, πρόσβαση στα 
αποτελέσματα της έρευνας, ανάπτυξη 
μηχανισμών υποστήριξης καινοτομίας 
υψηλής ποιότητας με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία (π.χ. διαχείριση 
διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας, 
μεταφορά γνώσεων, καινοτόμος χρήση 
ΤΠΕ και ηλε-δεξιότητες σε ΜΜΕ), καθώς 
και παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να 
συνδεθούν με εταίρους έρευνας και 
καινοτομίας ανά την ΕΕ, επιτρέποντάς 
τους να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και 
να αναπτύξουν τη δική τους ικανότητα 
καινοτομίας και την ικανότητά τους να 
ενσωματώνουν καινοτομίες και να 
μετατρέπουν τα αποτελέσματα της 
έρευνας σε καινοτόμα προϊόντα,
διαδικασίες και υπηρεσίες. Ενδιάμεσοι 
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αναπτυχθούν νέες βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες.

οργανισμοί που εκπροσωπούν ομάδες 
καινοτόμων ΜΜΕ θα κληθούν να 
διεξάγουν διατομεακές και 
διαπεριφερειακές δραστηριότητες 
καινοτομίας με ΜΜΕ που διαθέτουν 
αλληλοενισχυόμενες ικανότητες ώστε να 
αναπτυχθούν νέες βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες.

Or. en

Τροπολογία 580
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η ενισχυμένη συμμετοχή των
ΜΜΕ στη διακυβέρνηση του
προγράμματος, ιδίως δε η συμμετοχή
στον καθορισμό θεματολογίων έρευνας 
και την εφαρμογή των συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
προωθείται σε όλο το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020.

Or. en

Τροπολογία 581
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι επίσης απαραίτητη η ανάπτυξη 
νέων εργαλείων ενημέρωσης και 
διαφάνειας όσον αφορά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να έχουν 
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οι ΜΜΕ (αλλά και οι δημόσιοι 
ερευνητικοί φορείς) την δυνατότητα να 
διαθέτουν τα στοιχεία που θα τους 
επιτρέψουν να ασχοληθούν μετά λόγου 
γνώσεως με την έρευνα και την 
εκμετάλλευση των ανακαλύψεων, την 
απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και την αξιοποίηση των 
ευρημάτων της έρευνας. Η μεγαλύτερη 
διαφάνεια των χαρτοφυλακίων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και των τιμών, η 
ανάπτυξη μεθόδων για την αξιολόγηση 
της ποιότητας των τίτλων διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθώς και η επεξεργασία κοινών δεικτών 
αναφοράς για την διευκόλυνση των 
συναλλαγών που αφορούν τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας είναι ορισμένα από τα 
μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν για 
την ενίσχυση της καινοτόμου ικανότητας 
των ΜΜΕ, ώστε να είναι εις θέσιν να 
συμμετάσχουν πλήρως στην έρευνα.

Or. fr

Τροπολογία 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα επιδιώκονται συνέργειες με την 
πολιτική συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο των 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση.

Θα επιδιώκονται συνέργειες με την 
πολιτική συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο των 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση. Αυτές
οι συνέργειες μπορούν επίσης να
βασίζονται στην, από τη βάση στην
κορυφή, εθνική και περιφερειακή
εμπειρία του Eureka και των Eurostars
ως προς τη στήριξη των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας των ΜΜΕ, τις 
οποίες τα κονδύλια συνοχής θα 
μπορούσαν να στηρίξουν καθιστώντας τη 
χρηματοδότηση των τοπικών εταίρων σε 
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σχέδια με το σήμα Eureka προτεραιότητα 
για τις διαχειριστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχτεί καινοτομία που 
υπαγορεύεται από την αγορά με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των 
όρων πλαισίωσης της καινοτομίας, καθώς 
και μέσω της αντιμετώπισης των 
συγκεκριμένων φραγμών που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των καινοτόμων 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με 
δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης. Θα 
υποστηριχτεί η εξειδικευμένη υποστήριξη 
της καινοτομίας (σχετικά με π.χ. την 
εκμετάλλευση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τα δίκτυα παραγωγών, την 
υποστήριξη γραφείων μεταφοράς 
τεχνολογίας, τον στρατηγικό σχεδιασμό) 
και η αναθεώρηση των δημόσιων 
πολιτικών που σχετίζονται με την 
καινοτομία.

Θα υποστηριχτεί καινοτομία που 
υπαγορεύεται από την αγορά με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των 
όρων πλαισίωσης της καινοτομίας, καθώς 
και μέσω της αντιμετώπισης των 
συγκεκριμένων φραγμών που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των καινοτόμων 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με 
δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης. Θα
υποστηριχτεί η εξειδικευμένη υποστήριξη
της καινοτομίας (σχετικά με π.χ. την
εκμετάλλευση της διανοητικής
ιδιοκτησίας, τα δίκτυα παραγωγών, τις 
διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς 
τεχνολογίας, την υποστήριξη γραφείων 
μεταφοράς τεχνολογίας, τον στρατηγικό 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη ομίλων) και η 
αναθεώρηση των δημόσιων πολιτικών που 
σχετίζονται με την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 584
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχτεί καινοτομία που 
υπαγορεύεται από την αγορά με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των 
όρων πλαισίωσης της καινοτομίας, καθώς 
και μέσω της αντιμετώπισης των 
συγκεκριμένων φραγμών που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των καινοτόμων 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με 
δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης. Θα 
υποστηριχτεί η εξειδικευμένη υποστήριξη 
της καινοτομίας (σχετικά με π.χ. την 
εκμετάλλευση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τα δίκτυα παραγωγών, την 
υποστήριξη γραφείων μεταφοράς 
τεχνολογίας, τον στρατηγικό σχεδιασμό) 
και η αναθεώρηση των δημόσιων 
πολιτικών που σχετίζονται με την 
καινοτομία.

Θα υποστηριχτεί καινοτομία που 
υπαγορεύεται από την αγορά με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των 
όρων πλαισίωσης της καινοτομίας, καθώς 
και μέσω της αντιμετώπισης των 
συγκεκριμένων φραγμών που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των καινοτόμων 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με 
δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης. Θα 
υποστηριχτεί η εξειδικευμένη υποστήριξη 
της καινοτομίας (σχετικά με π.χ. τη 
στήριξη για την καταγραφή και την 
εκμετάλλευση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τα δίκτυα παραγωγών, την 
υποστήριξη γραφείων μεταφοράς 
τεχνολογίας, τον στρατηγικό σχεδιασμό) 
και η αναθεώρηση των δημόσιων 
πολιτικών που σχετίζονται με την 
καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 585
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.3 α. (δ α) Υποστήριξη της μεταφοράς 
γνώσης και τεχνολογίας μεταξύ δημόσιας 
έρευνας και αγοράς
Ο στόχος είναι να υποστηριχθούν οι
διαδικασίες μεταφοράς μεταξύ της
σφαίρας της δημόσιας έρευνας και των
καινοτόμων ΜΜΕ, ως αποτελεσματικός
μηχανισμός μεταφοράς, στην αγορά, των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και των 
εφευρέσεων που δημιουργούνται σε 



AM\907981EL.doc 145/145 PE492.815v01-00

EL

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Or. en


