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Τροπολογία 159
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
διεύρυνση της συμμετοχής έτσι ώστε να 
αξιοποιηθεί το δυναμικό της δεξαμενής 
ταλέντων της Ευρώπης και να 
βελτιστοποιηθεί η οικονομική και 
κοινωνική επίδραση της έρευνας, κάτι το 
οποίο θα πρέπει να συμβάλει στο κλείσιμο 
του χάσματος της έρευνας και της 
καινοτομίας στην Ευρώπη με τη χρήση 
στοιχείων όπως τα επιστημονικά κέντρα 
και τα μουσεία για τη συμμετοχή υψηλού 
αριθμού κοινού και πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 160
Alyn Smith

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
επιδιώκει τρεις στόχους, ήτοι την 
ανάπτυξη επιστήμης αριστείας («Επιστήμη 
αριστείας»), τη δημιουργία βιομηχανικής 
υπεροχής («Βιομηχανική υπεροχή») και 
την αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων («Κοινωνιακές προκλήσεις»). 
Οι εν λόγω προτεραιότητες πρέπει να 
υλοποιηθούν μέσω τριών ειδικών 
προγραμμάτων που αποτελούνται από τρία 
μέρη που αφορούν έμμεσες δράσεις και 
ένα μέρος που αφορά τις άμεσες δράσεις 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ).

(2) Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
βασίζεται στην αριστεία ενώ θα 
επιδιώκει τρεις στόχους, ήτοι την 
ανάπτυξη επιστήμης αριστείας («Επιστήμη 
αριστείας»), τη δημιουργία βιομηχανικής 
υπεροχής («Βιομηχανική υπεροχή») και 
την αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων («Κοινωνιακές προκλήσεις»). 
Οι εν λόγω προτεραιότητες πρέπει να 
υλοποιηθούν μέσω τριών ειδικών 
προγραμμάτων που αποτελούνται από τρία 
μέρη που αφορούν έμμεσες δράσεις και 
ένα μέρος που αφορά τις άμεσες δράσεις 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ).
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Τροπολογία 161
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
επιδιώκει τρεις στόχους, ήτοι την 
ανάπτυξη επιστήμης αριστείας («Επιστήμη 
αριστείας»), τη δημιουργία βιομηχανικής 
υπεροχής («Βιομηχανική υπεροχή») και 
την αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων («Κοινωνιακές προκλήσεις»). 
Οι εν λόγω προτεραιότητες πρέπει να 
υλοποιηθούν μέσω τριών ειδικών 
προγραμμάτων που αποτελούνται από τρία 
μέρη που αφορούν έμμεσες δράσεις και 
ένα μέρος που αφορά τις άμεσες δράσεις 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ).

(2) Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
επιδιώκει τρεις στόχους, ήτοι την 
ανάπτυξη επιστήμης αριστείας («Επιστήμη 
αριστείας»), τη δημιουργία βιομηχανικής 
υπεροχής και τομέα υπηρεσιών
(«Βιομηχανική υπεροχή και τομέας των 
υπηρσιών») και την αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων («Κοινωνιακές 
προκλήσεις»). Οι εν λόγω προτεραιότητες 
πρέπει να υλοποιηθούν μέσω τριών 
ειδικών προγραμμάτων που αποτελούνται 
από τρία μέρη που αφορούν έμμεσες
δράσεις και ένα μέρος που αφορά τις 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών (ΚΚΕρ).

Or. ro

Τροπολογία 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κάθε μέρος πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνει και να υλοποιείται 
κατά συνεκτικό τρόπο με τα υπόλοιπα 
μέρη του ειδικού προγράμματος.

(4) Κάθε μέρος πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνει και να υλοποιείται 
κατά συνεκτικό τρόπο με τα υπόλοιπα 
μέρη του ειδικού προγράμματος. Ο 
στρατηγικός συντονισμός της έρευνας και 
της καινοτομίας και στις τρεις κύριες 
προτεραιότητες κάθε θεματικού τομέα 
(π.χ. υγεία) θα πρέπει να αντιμετωπίζει 
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τον κατακερματισμό, να βελτιώνει τη 
χρήση των πόρων της τεχνολογίας και 
των υποδομών, χρησιμοποιώντας την 
από κοινού χρήση δεδομένων έτσι ώστε 
να επισπευσθεί η επίτευξη των 
αποτελεσμάτων.

Or. en

(Αναφορικά με την τροπολογία 3, PE489.688v01-00)

Τροπολογία 163
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Υφίσταται ανάγκη κρίσιμης σημασίας 
να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία 
της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και 
να εξασφαλιστεί η διάθεση έρευνας και 
ταλέντων διεθνών προδιαγραφών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και 
ευημερία της Ευρώπης. Το μέρος Ι
«Επιστήμη αριστείας» πρέπει να στηρίζει 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας στους τομείς της 
έρευνας αιχμής, των μελλοντικών και 
αναδυόμενων τεχνολογιών, των δράσεων 
Μαρία Κιουρί και των ευρωπαϊκών 
ερευνητικών υποδομών. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν στη 
μακροπρόθεσμη αύξηση των ικανοτήτων, 
εστιάζοντας κυρίως στη επόμενη γενιά της 
επιστήμης, των συστημάτων και των 
ερευνητών και στη στήριξη των 
ανερχόμενων ταλέντων από όλη την 
Ένωση και από τις συνδεδεμένες χώρες. Οι 
δραστηριότητες της Ένωσης για την 
στήριξη της αριστείας στην επιστήμη 
πρέπει να συμβάλλουν στην παγιοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να 
καταστήσουν το επιστημονικό σύστημα 
της Ένωσης ανταγωνιστικότερο και 

(5) Υφίσταται ανάγκη κρίσιμης σημασίας 
να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία 
της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και 
να εξασφαλιστεί η διάθεση έρευνας και 
ταλέντων διεθνών προδιαγραφών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και 
ευημερία της Ευρώπης. Το μέρος Ι
«Επιστήμη αριστείας» πρέπει να στηρίζει 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας στους τομείς της 
έρευνας αιχμής, των μελλοντικών και 
αναδυόμενων τεχνολογιών, των δράσεων 
Μαρία Κιουρί και των ευρωπαϊκών 
ερευνητικών υποδομών καθώς και Δίκτυο 
Αριστείας στην Ένωση. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν στη 
μακροπρόθεσμη αύξηση των ικανοτήτων, 
εστιάζοντας κυρίως στη επόμενη γενιά της 
επιστήμης, των συστημάτων και των 
ερευνητών και στη στήριξη των 
ανερχόμενων ταλέντων από όλη την 
Ένωση και από τις συνδεδεμένες χώρες. Οι 
δραστηριότητες της Ένωσης για την 
στήριξη της αριστείας στην επιστήμη 
πρέπει να συμβάλλουν στην παγιοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να 
καταστήσουν το επιστημονικό σύστημα 



PE492.816v01-00 6/144 AM\907982EL.doc

EL

ελκυστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. της Ένωσης ανταγωνιστικότερο και 
ελκυστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα.

Or. en

Τροπολογία 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Υφίσταται ανάγκη κρίσιμης σημασίας 
να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία 
της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και 
να εξασφαλιστεί η διάθεση έρευνας και 
ταλέντων διεθνών προδιαγραφών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και 
ευημερία της Ευρώπης. Το μέρος Ι
«Επιστήμη αριστείας» πρέπει να στηρίζει 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας στους τομείς της 
έρευνας αιχμής, των μελλοντικών και 
αναδυόμενων τεχνολογιών, των δράσεων 
Μαρία Κιουρί και των ευρωπαϊκών 
ερευνητικών υποδομών. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν στη 
μακροπρόθεσμη αύξηση των ικανοτήτων, 
εστιάζοντας κυρίως στη επόμενη γενιά της 
επιστήμης, των συστημάτων και των 
ερευνητών και στη στήριξη των 
ανερχόμενων ταλέντων από όλη την 
Ένωση και από τις συνδεδεμένες χώρες. Οι 
δραστηριότητες της Ένωσης για την 
στήριξη της αριστείας στην επιστήμη 
πρέπει να συμβάλλουν στην παγιοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να 
καταστήσουν το επιστημονικό σύστημα 
της Ένωσης ανταγωνιστικότερο και 
ελκυστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα.

(5) Υφίσταται ανάγκη κρίσιμης σημασίας 
να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία 
της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και 
να εξασφαλιστεί η διάθεση έρευνας και 
ταλέντων διεθνών προδιαγραφών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και 
ευημερία της Ευρώπης. Το μέρος Ι
«Επιστήμη αριστείας» πρέπει να στηρίζει 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας στους τομείς της 
έρευνας αιχμής, των μελλοντικών και 
αναδυόμενων τεχνολογιών, των δράσεων 
Μαρία Skłodowska-Κιουρί και των 
ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών. Οι εν 
λόγω δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν 
στη μακροπρόθεσμη αύξηση των 
ικανοτήτων, εστιάζοντας κυρίως στη 
επόμενη γενιά της επιστήμης, των 
συστημάτων και των ερευνητών και στη 
στήριξη των ανερχόμενων ταλέντων από 
όλη την Ένωση και από τις συνδεδεμένες 
χώρες. Οι δραστηριότητες της Ένωσης για 
την στήριξη της αριστείας στην επιστήμη 
πρέπει να συμβάλλουν στην παγιοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να 
καταστήσουν το επιστημονικό σύστημα 
της Ένωσης ανταγωνιστικότερο και 
ελκυστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα.

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

Τροπολογία 165
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα
αναπτύξει συνέργιες με άλλες πολιτικές
της Ένωσης και των κρατών μελών, 
ιδίως στον τομέα της παιδείας, 
προκειμένου να καταστούν τα
επαγγέλματα του ερευνητή και του 
καινοτόμου ελκυστικά, με υψηλές 
προοπτικές σταδιοδρομίας για 
ταλαντούχους νέους Ευρωπαίους και 
προκειμένου να προσελκύονται τα 
καλύτερα ταλέντα από τις τρίτες χώρες.
Προκειμένου να προετοιμαστεί η επόμενη
γενεά επιστημόνων ερευνητών, τεχνιτών, 
μηχανικών και μαθηματικών (STEM) 
πρέπει να προωθηθεί η εκπαίδευση και
να αντιμετωπιστεί το χάσμα των φύλων
στον τομέα της επιστήμης και της
καινοτομίας δεδομένου ότι πρόκειται για 
αναγκαία μέσα με σκοπό να εξασφαλιστεί 
ότι η Ένωση θα είναι σε θέση να έχει 
πρόσβαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο που 
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων 
της στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 166
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι δράσεις έρευνας που διεξάγονται 
στο πλαίσιο του μέρους Ι «Επιστήμη 
αριστείας» πρέπει να καθορίζονται 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες 
της επιστήμης, χωρίς προκαθορισμένες 
θεματικές προτεραιότητες. Η θεματολογία 
της έρευνας πρέπει να καθορίζεται σε 
στενή συνεργασία με την επιστημονική 
κοινότητα. Η έρευνα πρέπει να 
χρηματοδοτείται βάσει της αριστείας.

(6) Οι δράσεις έρευνας που διεξάγονται 
στο πλαίσιο του μέρους Ι «Επιστήμη 
αριστείας» πρέπει να καθορίζονται 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες 
της επιστήμης, χωρίς προκαθορισμένες 
θεματικές προτεραιότητες. Η θεματολογία 
της έρευνας πρέπει να καθορίζεται σε 
στενή συνεργασία με την επιστημονική 
κοινότητα. Η έρευνα πρέπει να
χρηματοδοτείται βάσει της αριστείας. Θα
μπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη και
άλλες αρχές όπως η περιεκτικότητα, η
αποδοτικότητα του κόστους και η μείωση
της ανισότητας στις υποδομές έρευνας
μεταξύ της ΕΕ-15 και ΕΕ-12 που 
απαιτούνται προκειμένου να καθιερωθεί 
η αριστεία. 

Or. en

Τροπολογία 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η βιομηχανική υπεροχή της 
Ένωσης υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
τόνωσης των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, προώθησης της έρευνας και 
της καινοτομίας με θεματολόγιο 
καθοριζόμενο από την 
επιχειρηματικότητα και επιτάχυνση της 
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών που θα 
ενισχύσουν τις επιχειρήσεις του 
μέλλοντος και την οικονομική μεγέθυνση. 
Χρειάζεται επομένως να δοθούν ισχυρά
κίνητρα στη συμμετοχή της βιομηχανίας 
στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, ιδίως 
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στο τμήμα II «Βιομηχανική υπεροχή» και 
το τμήμα III «Εταιρικές προκλήσεις».

Or. en

Τροπολογία 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η βιομηχανική υπεροχή της 
Ένωσης υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
τόνωσης των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, προώθησης της έρευνας και 
της καινοτομίας με θεματολόγιο 
καθοριζόμενο από την επιχειρηματικότητα 
και επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και την 
οικονομική μεγέθυνση. Στο πλαίσιο του 
μέρους ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» πρέπει 
να υποστηριχτούν επενδύσεις σε έρευνα 
και καινοτομία αριστείας σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και σε 
άλλες βιομηχανικές τεχνολογίες, να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση καινοτόμων 
εταιρειών και έργων σε χρηματοδότηση 
υψηλού κινδύνου και να παρασχεθεί 
πανευρωπαϊκή υποστήριξη για την 
καινοτομία σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

(8) Προκειμένου να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η βιομηχανική υπεροχή της 
Ένωσης υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
τόνωσης των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, προώθησης της έρευνας και 
της καινοτομίας με θεματολόγιο 
καθοριζόμενο από την επιχειρηματικότητα 
και επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και την 
οικονομική μεγέθυνση. Στο πλαίσιο του 
μέρους ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» πρέπει 
να υποστηριχτούν επενδύσεις σε έρευνα 
και καινοτομία αριστείας σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και σε 
άλλες βιομηχανικές τεχνολογίες, να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση καινοτόμων 
εταιρειών και έργων σε χρηματοδότηση 
υψηλού κινδύνου και να παρασχεθεί 
πανευρωπαϊκή υποστήριξη για την 
καινοτομία σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, κατά πρώτο λόγο 
χαμηλώνοντας το όριο εισόδου για τις 
ΜΜΕ.

Or. sl

Τροπολογία 169
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Προκειμένου να στηριχθεί η
καιντομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
πρέπει να αναπτυχθεί μια δέσμη μέσων
και ευκαιριών χρηματοδότησης που θα
υποστηρίζουν την έρευνα και την
καινοτομία στα διάφορα στάδια του 
κύκλου καινοτομίας και θα λαμβάνουν 
υπόψη τα διαφορετικά μεγέθη και τύπους 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο
Ορίζοντας 2020 πρέπει να διαθέτει το
20% τουλάχιστον του προϋπολογισμού 
του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλο 
το φάσμα εφαρμογής του. Ειδικότερα, το
10% του προϋπολογισμού του
προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
παρέχεται με ένα μέσον για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο θα 
διαχειρίζεται και θα εφαρμόζει μια ενιαία 
επί τούτου διοικητική δομή. 

Or. en

Τροπολογία 170
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαστημική έρευνα και καινοτομία, 
που αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα 
της Ένωσης, πρέπει να ενταχθεί ως 
συγκροτημένο στοιχείο στο μέρος ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή» ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιστημονικές, 
οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις 
και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίηση.

(9) Η διαστημική έρευνα και καινοτομία, 
περιλαμβανομένης της παρατήρησης από 
δορυφόρο, της δορυφορικής πλοήγησης 
και της βιομηχανικής υποδομής 
δορυφορικών τηλεπικοινωνιών (έδαφος 
και διάστημα), των υπηρεσιών και 
εφαρμογών, που αποτελεί συντρέχουσα 
αρμοδιότητα της Ένωσης, πρέπει να 
ενταχθεί ως συγκροτημένο στοιχείο στο 
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μέρος ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιστημονικές, 
οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις 
και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίηση.
Ο συντονισμός μεταξύ των πυλώνων είναι 
ουσιώδους σημασίας προκειμένου να 
ενισχυθεί ο τομέας του διαστήματος. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των
διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του
προγράμματος Ορίζοντας 2020 «το
διάστημα υπερβαίνει την τεχνολογία» και
αποτελεί τομέα αφ' εαυτού με σημαντική
συνεισφορά τόσο στις κοινωνιακές 
προκλήσεις όσο και στην επιστήμη αν και 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
έρευνα προκειμένου να αναπτύσσεται 
συνεχώς η τεχνολογική του ανάπτυξη. 

Or. en

Τροπολογία 171
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαστημική έρευνα και καινοτομία, 
που αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα 
της Ένωσης, πρέπει να ενταχθεί ως 
συγκροτημένο στοιχείο στο μέρος ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή» ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιστημονικές, 
οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις 
και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίηση.

(9) Η διαστημική έρευνα και καινοτομία, 
που αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα 
της Ένωσης, πρέπει να ενταχθεί ως 
συγκροτημένο στοιχείο στο μέρος ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή» ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιστημονικές, 
οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις 
και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίηση.
Πρέπει να διεξάγεται σε συντονισμό με τα
κράτη μέλη και την ESA.

Or. en
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Τροπολογία 172
Norbert Glante

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαστημική έρευνα και καινοτομία, 
που αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα 
της Ένωσης, πρέπει να ενταχθεί ως 
συγκροτημένο στοιχείο στο μέρος ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή» ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιστημονικές, 
οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις 
και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίηση.

(9) Η διαστημική έρευνα και καινοτομία 
καθώς και οι εφαρμογές τους, που 
αποτελούν συντρέχουσα αρμοδιότητα της 
Ένωσης, πρέπει να ενταχθούν ως 
συγκροτημένο στοιχείο στο μέρος ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή» ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιστημονικές, 
οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις 
και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έρευνα δεν πρέπει να γίνεται μόνο σε τεχνολογία και υποδομές αλλά και σε υπηρεσίες και 
υποδομές, για να επιτυγχάνεται άμεσο όφελος για την κοινωνία.

Τροπολογία 173
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαστημική έρευνα και καινοτομία, 
που αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα 
της Ένωσης, πρέπει να ενταχθεί ως 
συγκροτημένο στοιχείο στο μέρος ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή» ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιστημονικές, 
οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις 
και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίηση.

(9) Η διαστημική έρευνα και καινοτομία, 
που αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να 
ενταχθεί ως συγκροτημένο στοιχείο στο 
μέρος ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιστημονικές, 
οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις 
και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίηση.

Or. en
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Τροπολογία 174
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η αντιμετώπιση των μεγάλων 
κοινωνιακών προκλήσεων που έχουν 
εντοπιστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 20207 απαιτεί μεγάλες επενδύσεις 
στην έρευνα και την καινοτομία για την 
ανάπτυξη και την εγκατάσταση 
καινοτόμων και πρωτοποριακών λύσεων 
που να διαθέτουν την αναγκαία κλίμακα 
και έκταση. Οι εν λόγω προκλήσεις 
αντιπροσωπεύουν επίσης μείζονες 
οικονομικές ευκαιρίες για καινοτόμες 
επιχειρήσεις και συνεπώς συμβάλλουν 
στην ενωσιακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση.

(10) Η αντιμετώπιση των μεγάλων 
κοινωνιακών προκλήσεων που έχουν 
εντοπιστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 20207 απαιτεί μεγάλες επενδύσεις 
στην έρευνα και την καινοτομία για την 
ανάπτυξη και την εγκατάσταση 
καινοτόμων και πρωτοποριακών λύσεων 
που να διαθέτουν την αναγκαία κλίμακα 
και έκταση, συμπεριλαμβανομένης, για 
παράδειγμα, της εφαρμογής νέων 
εργαλείων χρηματοδότησης της έρευνας, 
όπως βραβεία καινοτομίας, ιδίως σε 
περίπτωση αποτυχίας των αγορών να 
λειτουργήσουν. Οι εν λόγω προκλήσεις 
αντιπροσωπεύουν επίσης μείζονες 
οικονομικές ευκαιρίες για καινοτόμες 
επιχειρήσεις και συνεπώς συμβάλλουν 
στην ενωσιακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση.

Or. fr

Τροπολογία 175
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
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βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους 
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία όπως η δοκιμαστική 
εφαρμογή, η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών
και η υποστήριξη των δημόσιων 
προμηθειών, της προ-τυποποιητικής 
έρευνας και της δοκιμής προτύπων, καθώς 
και της διείσδυσης των καινοτομιών στην 
αγορά. Οι δραστηριότητες πρέπει να 
στηρίζουν άμεσα τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητες τομεακής πολιτικής σε 
επίπεδο της Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης.

βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους 
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με την βασική 
και εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη, 
την καινοτομία όπως η δοκιμαστική 
εφαρμογή, η επίδειξη και η υποστήριξη 
των δημόσιων προμηθειών, της προ-
τυποποιητικής έρευνας και της δοκιμής 
προτύπων, καθώς και της διείσδυσης των 
καινοτομιών στην αγορά. Οι 
δραστηριότητες πρέπει να στηρίζουν 
άμεσα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
τομεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 
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δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους 
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία όπως η δοκιμαστική εφαρμογή, 
η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
υποστήριξη των δημόσιων προμηθειών, 
της προ-τυποποιητικής έρευνας και της 
δοκιμής προτύπων, καθώς και της 
διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά. 
Οι δραστηριότητες πρέπει να στηρίζουν 
άμεσα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
τομεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης.

δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους 
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία όπως η δοκιμαστική εφαρμογή, 
η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
υποστήριξη των δημόσιων προμηθειών, 
της προ-τυποποιητικής έρευνας και της 
δοκιμής προτύπων, καθώς και της 
διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά. 
Οι δραστηριότητες πρέπει να στηρίζουν 
άμεσα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
τομεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης και την ανταγωνιστικότητα του 
βιομηχανικού τομέα της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι προκλήσεις 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 177
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
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χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους 
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία όπως η δοκιμαστική εφαρμογή, 
η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
υποστήριξη των δημόσιων προμηθειών, 
της προ-τυποποιητικής έρευνας και της 
δοκιμής προτύπων, καθώς και της 
διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά. 
Οι δραστηριότητες πρέπει να στηρίζουν 
άμεσα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
τομεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης.

χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους 
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία όπως η δοκιμαστική εφαρμογή, 
η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
υποστήριξη των δημόσιων προμηθειών, 
της προ-τυποποιητικής έρευνας και της 
δοκιμής προτύπων, καθώς και της 
διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά. 
Οι δραστηριότητες πρέπει να στηρίζουν 
άμεσα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
τομεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης και στην πλήρη συμμετοχή 
των ερευνητών και των μηχανικών στο 
σύνολο της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Η διεθνής συνεργασία είναι
ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη  
των στόχων που προβλέπονται σε κάθε
τμήμα του συγκεκριμένου προγράμματος
και των δράσεων διεθνούς συνεργασίας
με στόχο χώρες ή ομάδες χωρών και
αφορούν θέματα προτεραιότητας ή 
αντίθετα με τον οριζόντιο χαρακτήρα 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σε κάθε 
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έναν από τους τομείς αυτούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο χαρακτήρας τους, αφορούν υπό
την επιφύλαξη της ασφάλειας, όλους τους τομείς του συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν είναι
δυνατόν να περιορίζονται σε οριζόντιες δράσεις στο πλαίσιο της "κοινωνιακής πρόκλησης": 
υγεία, δημογραφική εξέλιξη και ευημερία.

Τροπολογία 179
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Η διεθνής συνεργασία είναι
ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη  
των στόχων που προβλέπονται σε κάθε
τμήμα του συγκεκριμένου προγράμματος
και των δράσεων διεθνούς συνεργασίας
με στόχο χώρες ή ομάδες χωρών και
αφορούν θέματα προτεραιότητας ή 
αντίθετα με τον οριζόντιο χαρακτήρα 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σε κάθε 
έναν από τους τομείς αυτούς.

Or. fr

Τροπολογία 180
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Η διεθνής συνεργασία είναι
ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη  
των στόχων που προβλέπονται σε κάθε
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τμήμα του συγκεκριμένου προγράμματος
και των δράσεων διεθνούς συνεργασίας
με στόχο χώρες ή ομάδες χωρών και
αφορούν θέματα προτεραιότητας ή 
αντίθετα με τον οριζόντιο χαρακτήρα 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σε κάθε 
έναν από τους τομείς αυτούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο χαρακτήρας τους, αφορούν υπό
την επιφύλαξη της ασφάλειας, όλους τους τομείς του συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν είναι
δυνατόν να περιορίζονται σε οριζόντιες δράσεις στο πλαίσιο της "κοινωνιακής πρόκλησης": 
υγεία, δημογραφική εξέλιξη και ευημερία.

Τροπολογία 181
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
πρέπει επίσης να προωθήσει πολυσχιδείς
προσεγγίσεις στην καινοτομία
περιλαμβανομένης της ανάπτυξης μη
τεχνολογικών λύσεων, οργανωτικών
προσεγγίσεων και νέων προτύπων
επιχειρήσεων, συστημάτων καινοτομίας 
και καινοτομιών στον δημόσιο τομέα ως 
αναγκαίο συμπλήρωμα στις καινοτόμες 
δραστηριότητες που επικεντρώνονται 
στην τεχνολογία. 

Or. en

Τροπολογία 182
Nuno Teixeira
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δράσεις που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη καθώς και άλλες 
ενωσιακές δράσεις που απαιτούνται στο 
πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής 
προσπάθειας για την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως με 
δράσεις στους τομείς πολιτικής της 
συνοχής, της γεωργίας και της ανάπτυξης 
της υπαίθρου, της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της 
βιομηχανίας, της δημόσιας υγείας, της 
προστασίας των καταναλωτών, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής, της ενέργειας, των μεταφορών, 
του περιβάλλοντος, της δράσης για το 
κλίμα, της ασφάλειας, της θαλάσσιας 
πολιτικής και της αλιείας, της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
πολιτικής διεύρυνσης και γειτονίας.

(15) Το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δράσεις που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη καθώς και άλλες 
ενωσιακές δράσεις που απαιτούνται στο 
πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής 
προσπάθειας για την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως με 
δράσεις στους τομείς πολιτικής της 
συνοχής, της γεωργίας και της ανάπτυξης 
της υπαίθρου, της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της 
βιομηχανίας, της δημόσιας υγείας, της 
προστασίας των καταναλωτών, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής, της ενέργειας, των μεταφορών, 
του περιβάλλοντος, της δράσης για το 
κλίμα, της ασφάλειας, της θαλάσσιας 
πολιτικής και της αλιείας, της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
πολιτικής διεύρυνσης και γειτονίας. Η
προσήκουσα διάρθρωση με τους πόρους
της πολιτικής συνοχής και η
συντονισμένη δράση θα συμβάλλουν στ
μείωση του χάσματος στον τομέα της
έρευνας και της τεχνολογίας στην ΕΕ
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των περιφερειών που 
αναφέρονται στα άρθρα 174, 349 και
355(1) ΣΛΕΕ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προσήκουσα δομή είναι αναγκαία για τη σύνδεση των πόρων της περιφερειακής πολιτικής
και της πολιτικής συνοχής με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 χωρίς να
παραλείπονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιφερειών που αναφέρονται στα άρθρα 174, 
349 και 355(1) ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 183
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Όλες οι προσκλήσεις για υποβολή
προτάσεων στον τομέα της έρευνας για
την ασφάλεια πρέπει να αποτελούν
αντικείμενο μιας εκ των προτέρων
αξιολόγησης των επιπτώσεων από 
δεοντολογικής και κοινωνικής πλευράς 
που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις 
επιπτώσεις της έρευνας και ανάπτυξης 
στην κοινωνία. Τα οποιαδήποτε
σημαντικά θέματα που προκύψουν σε
σχέση με τις επιπτώσεις από
δεοντολογικής και κοινωνικής πλευράς
στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής
πρέπει να ενσωματώνονται πλήρως στην
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων τόσο 
ως αναπόσπαστο τμήμα του 
προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης 
και των πόρων που διοχετεύονται για την 
έρευνα όσο και για την αντιμετώπιση και 
ανάλυση των συγκεκριμένων ανησυχιών. 
Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιείται
μια από δεοντολογικής πλευράς
επανεξέταση του κάθε προγράμματος 
πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
του. 

Or. en

Τροπολογία 184
Alyn Smith

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η αριστεία πρέπει να αποτελεί το 
γνώμονα του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 στο σύνολό του. Τούτο προϋποθέτει 
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ότι η αριστεία προσδιορίζεται 
ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε 
γεωγραφική ή άλλη προϋπόθεση. Η
έκθεση προωθεί τη διεύρυνση της
συμμετοχής προκειμένου να παρέχονται
κίνητρα για αριστεία στο σύνολο της
Ευρώπης αφενός και στη διεύρυνση της
επιστημονικής αριστείας στο πλαίσιο των 
τριών πυλώνων του Ορίζοντα 2020, 
αφετέρου. 

Or. en

Τροπολογία 185
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Μέρος ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή»· (β) Μέρος ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή και 
τομέας των υπηρεσιών»·

Or. ro

Τροπολογία 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore
Tatarella

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Επιστημονική γνώση και τεχνολογία. 
Βιοεπιστήμες, υγεία, γη, περιβάλλον, 
φυσικοί πόροι και διατροφική ασφάλεια. 

Or. en
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Τροπολογία 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore
Tatarella

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Κοινωνικές, οικονομικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες. Δημογραφικές 
προκλήσεις, εκπαίδευση, εδαφικά 
ζητήματα, διακυβέρνηση, πολιτισμό, 
ψηφιακά περιεχόμενα, ανθρωπιστικές 
επιστήμες, πολιτιστική κληρονομία και 
τομείς άυλης γνώσης.

Or. en

Τροπολογία 188
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενίσχυση των δεξιοτήτων, της 
κατάρτισης και της ανάπτυξης της 
σταδιοδρομίας μέσω των δράσεων Μαρία 
Skłodowska-Κιουρί (εφεξής «δράσεις 
Μαρία Κιουρί»)·

(γ) ενίσχυση των δεξιοτήτων, της 
κατάρτισης και της ανάπτυξης της 
σταδιοδρομίας μέσω των δράσεων Μαρία 
Skłodowska-Κιουρί. Τα επιστημονικά
κέντρα και τα μουσεία έχουν αποδείξει
την εμπειρογνωμοσύνη τους στην
εκπαίδευση νέων επιστημόνων, στην
επιστημονική επικοινωνία, εργαζόμενα σε 
στενή σύνδεση με επιστημονικά 
ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. 

Or. en

Τροπολογία 189
Britta Thomsen
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενίσχυση των δεξιοτήτων, της 
κατάρτισης και της ανάπτυξης της 
σταδιοδρομίας μέσω των δράσεων Μαρία 
Skłodowska-Κιουρί (εφεξής «δράσεις 
Μαρία Κιουρί»)·

(γ) ενίσχυση των δεξιοτήτων, της 
κατάρτισης και της ανάπτυξης της 
σταδιοδρομίας, καθώς και εξασφάλιση 
της προώθησης των γυναικών, μέσω των 
δράσεων Μαρία Skłodowska-Κιουρί·

Or. en

Τροπολογία 190
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Εξάπλωση της αριστείας και 
διεύρυνση της συμμετοχής ·

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

Τροπολογία 191
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) άσκηση της επιστήμης για την
κοινωνία και μαζί με αυτήν και ενίσχυση 
της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας

Or. en
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Τροπολογία 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α)ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης από 
την έρευνα και την καινοτομία σε όλα τα 
επίπεδα της παιδείας

Or. en

Τροπολογία 193
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) ενίσχυση της έρευνας σε σχέση με 
τις ανάγκες που εκφράζουν οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών

Or. en

Τροπολογία 194
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. 

Or. en(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
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Τροπολογία 195
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέρος ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» 
ενισχύει τη βιομηχανική υπεροχή και την 
ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την 
προτεραιότητα «Βιομηχανική υπεροχή» 
που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] επιδιώκοντας 
την επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:

Το μέρος ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή και 
τομέας των υπηρεσιών» ενισχύει τη 
βιομηχανική υπεροχή και τον τομέα των 
υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα 
σύμφωνα με την προτεραιότητα 
«Βιομηχανική υπεροχή και τομέας των 
υπηρεσιών» που καθορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] 
επιδιώκοντας την επίτευξη των εξής 
ειδικών στόχων:

Or. ro

Τροπολογία 196
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενίσχυση της βιομηχανικής υπεροχής 
της Ευρώπης μέσω έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας 
στους ακόλουθους τομείς τεχνολογιών 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών:

(α) ενίσχυση της βιομηχανικής υπεροχής 
και του τομέα των υπηρεσιών της 
Ευρώπης μέσω έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας 
στους ακόλουθους τομείς τεχνολογιών 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών:

Or. ro

Τροπολογία 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv α) τεχνολογία των υδάτων· 

Or. en

Τροπολογία 198
Alyn Smith

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi α) αγροτική επιστήμη και υγεία των 
ζώων· 

Or. en

Τροπολογία 199
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για 
επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία·

(β) βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για 
επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία και για την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 200
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διεύρυνση της καινοτομίας στις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις.

(γ) διεύρυνση της καινοτομίας στις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις και ενίσχυση της
ικανότητάς τους για πρόσβαση και 
απορρόφηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και προκειμένου να τα 
μετατρέπουν σε καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες. 

Or. en

Τροπολογία 201
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διεύρυνση της καινοτομίας στις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις.

(γ) στήριξη της καινοτομίας στις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
συμβάλλει στην επίτευξη της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που καθορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] 

Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
συμβάλλει στην επίτευξη της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που καθορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] 



PE492.816v01-00 28/144 AM\907982EL.doc

EL

επιδιώκοντας δράσεις έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και 
καινοτομίας που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:

επιδιώκοντας δράσεις έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και 
καινοτομίας και σχετικά θέματα 
οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα
που συμβάλλουν στην επίτευξη των εξής 
ειδικών στόχων:

Or. en

Τροπολογία 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) βελτίωση της διά βίου υγείας και 
ευημερίας·

(α) βελτίωση της διά βίου υγείας και
ευημερίας και βελτίωση των λύσεων για 
τη διατήρηση της αυτονομίας των 
ηλικιωμένων. 

Or. en

Τροπολογία 204
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) βελτίωση της διά βίου υγείας και 
ευημερίας·

(α) βελτίωση της διά βίου υγείας και 
ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναπηρία· 

Or. en

Τροπολογία 205
Corinne Lepage
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) εντοπισμός των αναγκών έρευνας
και προτεραιότητες σημαντικές από
κοινωνικής πλευράς με τη θέσπιση
πλατφορμών διαλόγου μεταξύ της
κοινωνίας των πολιτών και των
ερευνητών και εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
στον προσδιορισμό, εφαρμογή και 
αξιολόγηση των ερευνητικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο των 
κοινωνιακών προκλήσεων· 

Or. fr

Τροπολογία 206
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, 
μέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 
αποτελεσματικών ως προς τη χρήση των 
πόρων συστημάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυσης των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με το οικοσύστημα, 
παράλληλα με ανταγωνιστικές βιομηχανίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

(β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, 
μέσω της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα,
παραγωγικών και αποτελεσματικών ως 
προς τη χρήση των πόρων συστημάτων 
πρωτογενούς παραγωγής, ενίσχυσης των 
υπηρεσιών που σχετίζονται με το 
οικοσύστημα, ενίσχυσης και τροφοδοσίας 
της βάσης των πόρων, παράλληλα με 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 207
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, 
μέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 
αποτελεσματικών ως προς τη χρήση των 
πόρων συστημάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυσης των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με το οικοσύστημα, 
παράλληλα με ανταγωνιστικές βιομηχανίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

(β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών τροφίμων και προστασία της 
ποιοτικής γεωργίας καθώς και 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού άλλων 
βιοτεχνολογικών προϊόντων, μέσω της 
ανάπτυξης παραγωγικών και 
αποτελεσματικών ως προς τη χρήση των 
πόρων συστημάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυσης των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με το οικοσύστημα, 
παράλληλα με ανταγωνιστικές βιομηχανίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι απαριθμούμενες κοινωνιακές προκλήσεις περιλαμβάνουν τον επαρκή
εφοδιασμό ασφαλών τροφίμων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η ποιοτική γεωργία αποτελεί
μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, 
μέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 
αποτελεσματικών ως προς τη χρήση των 
πόρων συστημάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυσης των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με το οικοσύστημα, 

(β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, 
μέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 
αποτελεσματικών ως προς τη χρήση των 
πόρων συστημάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυσης των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με το οικοσύστημα, 
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παράλληλα με ανταγωνιστικές βιομηχανίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

παράλληλα με ανταγωνιστικές και 
βιώσιμες βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 209
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, 
μέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 
αποτελεσματικών ως προς τη χρήση των 
πόρων συστημάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυσης των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με το οικοσύστημα, 
παράλληλα με ανταγωνιστικές βιομηχανίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

(β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, 
μέσω της ανάπτυξης παραγωγικών, 
βιωσίμων και αποτελεσματικών ως προς 
τη χρήση των πόρων συστημάτων 
πρωτογενούς παραγωγής, ενίσχυσης των 
υπηρεσιών που σχετίζονται με το 
οικοσύστημα, παράλληλα με 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 210
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο
και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, 
για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
έλλειψης πόρων, των αυξανόμενων 
ενεργειακών αναγκών και της κλιματικής 
αλλαγής·

(γ) μετάβαση σε ένα υψηλής απόδοσης, 
ασφαλές, βασιζόμενο στις ανανεώσιμες 
πηγές, βιώσιμο και ανταγωνιστικό 
ενεργειακό σύστημα, για την αντιμετώπιση 
της αυξανόμενης έλλειψης πόρων, των 
αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών και 
της κλιματικής αλλαγής·
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Or. en

Τροπολογία 211
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Διασφάλιση της μετάβασης σε ένα 
αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό 
ενεργειακό σύστημα, για την αντιμετώπιση 
της αυξανόμενης έλλειψης πόρων, των 
αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών και 
της κλιματικής αλλαγής·

(γ) Διασφάλιση της μετάβασης σε ένα 
αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό 
ενεργειακό σύστημα, με μεγαλύτερη 
έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας,, για την αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης έλλειψης πόρων, των 
αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών και 
της κλιματικής αλλαγής·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η με μεγαλύτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί την αναγκαία διαδρομή
για τη μετάβαση σε ένα περισσότερο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα και θα έπρεπε ως εκ τούτου
να συγκαταλέγεται στους ειδικούς στόχους.

Τροπολογία 212
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο 
και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, 
για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
έλλειψης πόρων, των αυξανόμενων 
ενεργειακών αναγκών και της κλιματικής 
αλλαγής·

(γ) ώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και 
ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, για 
την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
έλλειψης πόρων, των αυξανόμενων 
ενεργειακών αναγκών και της κλιματικής 
αλλαγής·

Or. ro
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Τροπολογία 213
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) επίτευξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
μεταφορών που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον, ασφαλές και 
λειτουργεί απρόσκοπτα προς όφελος των 
πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας·

(δ) επίτευξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
μεταφορών που θα περιλαμβάνει όλα τα 
κράτη μέλη και θα χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον, ασφαλές και
λειτουργεί απρόσκοπτα προς όφελος των 
πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας·

Or. ro

Τροπολογία 214
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον, ασφαλές και 
λειτουργεί απρόσκοπτα για το όφελος των 
πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας·

(δ) δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον, ασφαλές, αξιόπιστο
και λειτουργεί απρόσκοπτα για το όφελος 
των πολιτών, της οικονομίας και της 
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε



PE492.816v01-00 34/144 AM\907982EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς 
τους πόρους και ανθεκτικής στις 
κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός 
βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων 
υλών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες ενός αυξανόμενου παγκόσμιου 
πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των 
φυσικών πόρων του πλανήτη·

(ε) δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς 
τους πόρους και ανθεκτικής στις 
κλιματικές τις επιπτώσειςτης κλιματικής 
αλλαγής στη δομή του οικοσυστήματος
και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής 
πρώτων υλών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ενός 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων του πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 216
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς 
τους πόρους και ανθεκτικής στις 
κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός 
βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων 
υλών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες ενός αυξανόμενου παγκόσμιου 
πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των 
φυσικών πόρων του πλανήτη·

(ε) δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς 
τους πόρους και ανθεκτικής στις 
κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός 
βιώσιμου συστήματος χρήσης, 
διαχείρισης και παροχής πρώτων υλών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες ενός αυξανόμενου παγκόσμιου 
πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των 
φυσικών πόρων του πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 217
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς 
τους πόρους και ανθεκτικής στις 
κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός 
βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων 
υλών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες ενός αυξανόμενου παγκόσμιου 
πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των 
φυσικών πόρων του πλανήτη·

(ε) δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς 
τους πόρους και τη διατήρησή τους και 
ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές καθώς 
και δίκαιης οικονομίας και ενός βιώσιμου 
συστήματος παροχής πρώτων υλών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες ενός αυξανόμενου παγκόσμιου 
πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των 
φυσικών πόρων του πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo
Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) προσαρμογή στις προκλήσεις των 
αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής που σχετίζονται με τον 
υδρολογικό κύκλο, τη μείωση της 
βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ενίσχυση των χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμων και ασφαλών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών 

(στ) ενίσχυση των χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμων και ασφαλών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών 
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μετασχηματισμών και αυξανόμενων 
παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων.

μετασχηματισμών και αυξανόμενων 
παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων, 
περιλαμβανομένης της εξάπλωσης της 
αριστείας και της διεύρυνσης της 
συμμετοχής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίστανται διαφορές στη συμμετοχή όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των
περιφερειών. Τα επίπεδα επιτυχίας στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) είναι δυνατόν να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ακόμη και εντός των 
περιφερειών. Το θέμα της εξάπλωσης της αριστείας και της διεύρυνσης της συμμετοχής πρέπει 
ως εκ τούτου να θεωρείται ως κοινωνική πρόκληση. 

Τροπολογία 220
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ενίσχυση των χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμων και ασφαλών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών 
μετασχηματισμών και αυξανόμενων 
παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων.

(στ) ενίσχυση των ισότιμων, χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμων και ευέλικτων 
ευρωπαϊκών κοινωνιών, σε ένα πλαίσιο 
πρωτοφανών μετασχηματισμών, 
συνεχιχιζόμενων ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων και αυξανόμενων παγκόσμιων 
αλληλεξαρτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 221
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) αξιοποίηση της ποικιλομορφίας 
της γνώσης εντός της κοινωνίας και 



AM\907982EL.doc 37/144 PE492.816v01-00

EL

συμβολή στην κοινωνική καινοτομία 
μέσω προσέγγισης της έρευνας βάσει 
συμμετοχής.

Or. fr

Τροπολογία 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) προαγωγή μια συνεκτικής σχέσης 
αλληλεπίδρασης μεταξύ αστικών και 
αγροτικών περιοχών για τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 223
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) προώθηση  του πρωταρχικού
ρόλου της κοινωνίας για μια δίκαιη 
οικονομία με τη συμμετοχική και 
διαλειτουργική έρευνα και την κοινωνική 
καινοτομία. 

Or. en

Τροπολογία 224
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) αριστεία δικτύων

Or. en

Τροπολογία 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) ενίσχυση της προσαρμογής της 
κοινωνίας και των θεσμικών οργάνων 
στα αποτελέσματα της επιστήμης και της 
καινοτομίας, τις δημογραφικές και 
κλιματικές αλλαγές και σε άλλα 
σημαντικά κοινωνικά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 226
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ειδικό πρόγραμμα αξιολογείται σε 
συνάρτηση με τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις όπως αυτά μετρώνται βάσει 
δεικτών επιδόσεων, που περιλαμβάνουν, 
όπου απαιτείται, δημοσιεύσεις σε υψηλού 
αντίκτυπου περιοδικά, κυκλοφορία των 
ερευνητών, πρόσβαση σε ερευνητικές 
υποδομές, επενδύσεις μέσω δανείων και 
κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, ΜΜΕ που 
εισάγουν νέες καινοτομίες στις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις ή στην αγορά, αναφορές των 
συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε 

5. Το ειδικό πρόγραμμα αξιολογείται σε 
συνάρτηση με τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις όπως αυτά μετρώνται βάσει 
δεικτών επιδόσεων, που περιλαμβάνουν, 
όπου απαιτείται, δημοσιεύσεις σε υψηλού 
αντίκτυπου περιοδικά, δημιουργία 
ευρεσιρεχνιών και IPR, κυκλοφορία των 
ερευνητών, πρόσβαση σε ερευνητικές 
υποδομές, επενδύσεις μέσω δανείων και 
κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, δημιουργία 
νέων επενδύσεων και τα δευτερογενών
οφελών, ΜΜΕ που εισάγουν νέες 
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έγγραφα πολιτικής καθώς και 
συγκεκριμένες επιπτώσεις σε πολιτικές.

καινοτομίες στις αντίστοιχες επιχειρήσεις 
ή στην αγορά, αναφορές των συναφών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων σε έγγραφα 
πολιτικής καθώς και συγκεκριμένες 
επιπτώσεις σε πολιτικές.

Οι δείκτες αυτοί επιδόσεων σε όλα τα
προγράμματα του Ορίζοντα 2020 πρέπει
να δημοσιεύονται τουλάχιστον άπαξ
ετησίως και να είναι διαρκώς διαθέσιμοι 
στους Ευρωπαίους πολίτες μέσω μιας 
δημόσιας ιστοσελίδας. Πρέπει να
δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα λεπτομερείς συγκρίσεις των
αποτελεσμάτων της έρευνας και της
καινοτομίας στο πλαίσιο του Ορίζοντα 
2020 με τους κύριους παγκόσμιους 
ανταγωνιστές της Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 227
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020], η χρηματοδότηση για 
την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος 
είναι 86.198 εκατομμύρια ευρώ.

1. Η οικονομική προικοδότηση για την 
εφαρμογή του προγράμματος 
συμμορφούται με το άρθρο 6 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020].

Or. it

Τροπολογία 228
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πολύ 6% των ποσών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020] για τα μέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
των ειδικών προγραμμάτων διατίθεται 
για διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 229
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πολύ 6% των ποσών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020] για τα μέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
των ειδικών προγραμμάτων διατίθεται για 
διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής.

3. Το πολύ 3% των ποσών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020] για τα μέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
των ειδικών προγραμμάτων διατίθεται για 
διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μείωση του διοικητικού κόστους και του κόστους διαχείρισης προκειμένου νε εξευρεθούν
περισσότεροι πόροι για την υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία 230
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει κοινά ή χωριστά 
προγράμματα εργασιών για την υλοποίηση 

2. Η Επιτροπή εγκρίνει κοινά ή χωριστά 
προγράμματα εργασιών για την υλοποίηση 
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των μερών Ι, II και ΙΙΙ του παρόντος 
ειδικού προγράμματος που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) 
και γ), πλην της υλοποίησης των δράσεων 
στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Ενίσχυση 
της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης 
στην έρευνα αιχμής». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

των μερών Ι, II και ΙΙΙ του παρόντος 
ειδικού προγράμματος που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) 
και γ), πλην της υλοποίησης των δράσεων 
στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Ενίσχυση 
της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης 
στην έρευνα αιχμής». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται έως την 
30η Ιουνίου 2013 σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα-πλαίσιο πρέπει να εφαρμοστεί από 1ης Ιανουαρίου 2014 και ως εκ  τούτου
πρέπει να προβλεφθεί κάποιος χρόνος  για την τεχνική προπαρασκευή, την εκπόνηση των 
προγραμμάτων και άλλων εγγράφων και εντύπων. 

Τροπολογία 231
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 
θα εφαρμόζεται για την έγκριση της 
χρηματοδότησης δράσεων που αφορούν 
την χρήση ανθρωπίνων εμβρύων ή την 
χρήση ανθρωπίνου αδιαφοροποίητου 
εμβρυικού ιστού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επιφυλάξεις 
για την κατάργηση της νομικής απαίτησης που, εντός του 7ου προγράμματος πλαισίου, 
προβλεπόταν για περιπτώσεις χρηματοδότησης με ιδιαίτερη σημασία από ηθικής πλευράς και 
αντιφατικές. Η εν λόγω απαίτηση συνδέεται επίσης με την αρχή της ΕΕ για το σεβασμό της 
πολιτιστικής διαφοράς και ηθικών επιλογών των κρατών μελών που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στην κατανομή των σχετικών χρηματοδοτήσεων. 
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Τροπολογία 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προγράμματα εργασιών λαμβάνουν 
υπ’ όψιν την κατάσταση της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε 
εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, 
καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στους 
τομείς των πολιτικών, της αγοράς και της 
κοινωνίας. Περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με το συντονισμό με 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που διεξάγουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε 
τομείς στους οποίους υπάρχουν 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού. 
Τα προγράμματα επικαιροποιούνται όπου 
απαιτείται.

5. Τα προγράμματα εργασιών λαμβάνουν 
υπ’ όψιν την κατάσταση της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε 
εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, 
καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στους 
τομείς των πολιτικών, της αγοράς και της 
κοινωνίας. Περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με το συντονισμό με 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που διεξάγουν τα κράτη μέλη 
(περιλαμβανομένων των περιφερειών 
τους), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
σε τομείς στους οποίους υπάρχουν 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού. 
Τα προγράμματα επικαιροποιούνται όπου 
απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Στο πλαίσιο της κατάρτισης των 
προγραμμάτων εργασίας, η Επιτροπή 
πρέπει να διαβουλεύεται με τους 
ενδιαφερόμενους από τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, τη βιομηχανία και τους 
τελικούς χρήστες και την κοινωνία των 
πολιτών με το υψηλότερο δυνατό κύρος 
και την δέουσα εμπειρογνωμοσύνη, 
εξασφαλίζοντας τη διαφορετικότητα 
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όλων των τομέων γενικώς και των 
τομέων έρευνας προκειμένου να ελέγχεται 
η σκοπιμότητα και η επάρκεια των 
υφισταμένων και σχεδιαζόμενων 
δράσεων και να αποφεύγεται η 
παραμέληση θεμάτων και η επικάλυψη 
προσπαθειών. Η Επιτροπή πρέπει να
χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα μέσα για
το σκοπό αυτό κατά την εφαρμογή του 
Ορίζοντα 2020, όπως μεταξύ άλλων τις 
Ευρωπαϊκές Καινοτόμες Εταιρικές 
Σχέσεις, τις  Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες και τις Κοινές 
Πρωτοβουλίες Προγραμματισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στην έκθεση Carvalho, τροπολογία 18, με ιδέες από την τροπολογία 
25.

Τροπολογία 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στα προγράμματα εργασιών για την 
υλοποίηση των μερών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχεία α), β) και γ), καθορίζονται οι προς 
επίτευξη στόχοι, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και 
ο συνολικός τους προϋπολογισμός, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, 
ενδεικτικών πληροφοριών σχετικά με τις 
δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα. 
Περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των 
προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη 
του ποσού που κατανέμεται σε κάθε 
δράση, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, καθώς και πολυετή 
προσέγγιση και στρατηγικές κατευθύνσεις 

6. Στα προγράμματα εργασιών για την 
υλοποίηση των μερών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχεία α), β) και γ), καθορίζονται οι προς 
επίτευξη στόχοι, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και 
ο συνολικός τους προϋπολογισμός, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, 
ενδεικτικών πληροφοριών σχετικά με τις 
δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα. 
Περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των 
προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη 
του ποσού που κατανέμεται σε κάθε 
δράση, τον δείκτη κλίμακας TRL της 
δράσης, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, καθώς και πολυετή 



PE492.816v01-00 44/144 AM\907982EL.doc

EL

για τα επόμενα έτη υλοποίησης. Όσον 
αφορά τις επιχορηγήσεις, τα εν λόγω 
προγράμματα περιλαμβάνουν τις 
προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια 
αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης. Τα προγράμματα 
εργασιών επιτρέπουν προσεγγίσεις από τη 
βάση προς την κορυφή που 
αντιμετωπίζουν τους στόχους με 
καινοτόμες μεθόδους.

προσέγγιση και στρατηγικές κατευθύνσεις 
για τα επόμενα έτη υλοποίησης. Όσον 
αφορά τις επιχορηγήσεις, τα εν λόγω 
προγράμματα περιλαμβάνουν τις 
προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια 
αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης. Τα προγράμματα 
εργασιών επιτρέπουν προσεγγίσεις από τη 
βάση προς την κορυφή που 
αντιμετωπίζουν τους στόχους με 
καινοτόμες μεθόδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει έναν δείκτη Επιπέδου Τεχνολογικής Ετοιμότητας («TRL») 
που έχει θεσπιστεί από τη NASA με ευρεία όμως χρήση των υπουργείων για την πολιτική
έρευνας και ανάπτυξης των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο, σε δράσεις που τούτο απαιτείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της.

Τροπολογία 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέσα για τη διασύνδεση μεταξύ 
έρευνας, καινοτομίας και των 
διαρθρωτικών ταμείων θα πρέπει να 
υλοποιηθούν μέσω προγραμμάτων, 
«Περιφέρειες γνώσης» και «Έξυπνες 
υλοποιήσεις», όπου και τα δύο μέσα θα 
πρέπει να βρίσκονται εντός του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA) 
προκειμένου να δημιουργηθούν 
αντικειμενικοί δείκτες για την ανάπτυξη 
αριστείας

Or. en
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Τροπολογία 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα εργασίας 
περιλαμβάνουν επίσης έναν συμμετρικό 
αριθμό μικρών (επικεντρωμένων), 
μεσαίων και μεγάλων (ολοκληρωμένων) 
σχεδίων. Τα σχέδια μικρής κλίμακας δεν 
αποτελούν μόνο έναν αποτελεσματικό 
τρόπο προαγωγής της συμμετοχής των 
ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 237
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα εν λόγω προγράμματα 
εργασιών περιλαμβάνουν τμήμα στο οποίο 
προσδιορίζονται οι οριζόντιες δράσεις, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020] και καλύπτουν δύο ή 
περισσότερους ειδικούς στόχους τόσο στο 
πλαίσιο της ίδιας προτεραιότητας όσο και 
γενικά για δύο ή περισσότερες 
προτεραιότητες. Οι εν λόγω δράσεις 
υλοποιούνται κατά ενοποιημένο τρόπο.

Επιπλέον, τα εν λόγω προγράμματα 
εργασιών περιλαμβάνουν τμήμα στο οποίο 
προσδιορίζονται οι οριζόντιες δράσεις, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020] και καλύπτουν δύο ή 
περισσότερους ειδικούς στόχους τόσο στο 
πλαίσιο της ίδιας προτεραιότητας όσο και 
γενικά για δύο ή περισσότερες 
προτεραιότητες. Οι εν λόγω δράσεις 
υλοποιούνται κατά ενοποιημένο τρόπο.
Δεδομένου ότι η ισότητα των φύλων
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα της
Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
συστηματικά. 

Or. en
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Τροπολογία 238
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Τα προγράμματα εργασίας για την 
εφαρμογή του τμήματος του Ορίζοντα 
2020 που αναφέρεται στο σημείο (στ) του 
άρθρου 3 παράγραφος 3 του 
συγκεκριμένου αυτού προγράμματος και 
οι οποιεσδήποτε προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων συνεπεία των 
προγραμμάτων αυτών πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο, πριν από την 
έκδοσή τους, μιας εκ των προτέρων 
δεοντολογικής και κοινωνιακής 
αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ενδεχόμενες 
επιπτώσεις στην κοινωνία του 
προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 239
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή προβαίνει στη σύσταση 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ΕΣΕ), το οποίο είναι το κύριο όργανο 
υλοποίησης των δράσεων του μέρους Ι 
«Επιστήμη αριστείας» οι οποίες 
σχετίζονται με τον ειδικό στόχο «Ενίσχυση 
της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης 
στην έρευνα αιχμής». Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας αντικαθιστά το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας που 
συστάθηκε με την απόφαση 2007/134/ΕΚ.

1. Κατόπιν γνωμοδότησης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή προβαίνει στη 
σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας (ΕΣΕ), το οποίο είναι το κύριο 
όργανο υλοποίησης των δράσεων του 
μέρους Ι «Επιστήμη αριστείας» οι οποίες 
σχετίζονται με τον ειδικό στόχο «Ενίσχυση 
της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης 
στην έρευνα αιχμής». Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας αντικαθιστά το 
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας που 
συστάθηκε με την απόφαση 2007/134/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή προβαίνει στη σύσταση 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ΕΣΕ), το οποίο είναι το κύριο όργανο 
υλοποίησης των δράσεων του μέρους Ι 
«Επιστήμη αριστείας» οι οποίες 
σχετίζονται με τον ειδικό στόχο «Ενίσχυση 
της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης 
στην έρευνα αιχμής». Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας αντικαθιστά το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας που 
συστάθηκε με την απόφαση 2007/134/ΕΚ.

1. Η Επιτροπή προβαίνει στη σύσταση 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ΕΣΕ), το οποίο είναι το κύριο όργανο 
υλοποίησης των δράσεων του μέρους Ι 
«Επιστήμη αριστείας» οι οποίες 
σχετίζονται με τον ειδικό στόχο «Ενίσχυση 
της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης 
στην έρευνα αιχμής». Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας αντικαθιστά το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας που 
συστάθηκε με την απόφαση 2007/134/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 241
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή 
βάσει διαδικασίας πρόσληψης που 
περιλαμβάνει ειδική επιτροπή αναζήτησης, 
για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης 
και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν 
την έγκριση του επιστημονικού 
συμβουλίου.

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή 
βάσει διαδικασίας πρόσληψης που 
περιλαμβάνει ειδική επιτροπή αναζήτησης, 
για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης 
και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν 
την έγκριση του επιστημονικού 
συμβουλίου. Η Επιτροπή, κατόπιν
γνωμοδότησης του επιστημονικού
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συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μπορεί 
να απαλλάξει τον πρόεδρο του ΕΣΕ από 
τα καθήκοντά του στην περίπτωση που 
δεν τα ασκεί προς το συμφέρον της ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 242
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή 
βάσει διαδικασίας πρόσληψης που 
περιλαμβάνει ειδική επιτροπή αναζήτησης, 
για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης 
και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν 
την έγκριση του επιστημονικού 
συμβουλίου.

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή 
βάσει διαδικασίας πρόσληψης που 
περιλαμβάνει ειδική επιτροπή αναζήτησης, 
για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης 
και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν 
την έγκριση του επιστημονικού 
συμβουλίου. Πριν από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή
διαβιβάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  που 
επιφυλάσσονται να γνωμοδοτήσουν 
σχετικά με τον επιλεγέντα υποψήφιο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εγγύηση της διαφάνειας της διαδικασίας διορισμού του προέδρου του ΣΕΣ.

Τροπολογία 243
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή 
βάσει διαδικασίας πρόσληψης που 
περιλαμβάνει ειδική επιτροπή αναζήτησης, 
για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης 
και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν 
την έγκριση του επιστημονικού 
συμβουλίου.

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή 
βάσει χαρακτηριζόμενης από διαφάνεια 
διαδικασίας πρόσληψης που περιλαμβάνει 
μια ανεξάρτητη ειδική επιτροπή 
αναζήτησης, για τετραετή θητεία η οποία 
μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία 
πρόσληψης και ο επιλεγόμενος υποψήφιος 
λαμβάνουν την έγκριση του επιστημονικού 
συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 244
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος προεδρεύει του επιστημονικού 
συμβουλίου, εξασφαλίζει την ηγεσία του 
και τη σχέση του με την ειδική 
εκτελεστική δομή, και το εκπροσωπεί στον 
κόσμο της επιστήμης.

Ο πρόεδρος προεδρεύει του επιστημονικού 
συμβουλίου, εξασφαλίζει την ηγεσία του 
και τη σχέση του με την ειδική 
εκτελεστική δομή, είναι υπόλογος για τη 
δραστηριότητά του ενώπιον της 
Επιτροπής και το εκπροσωπεί στον κόσμο 
της επιστήμης.

Or. it

Τροπολογία 245
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της 
επιστημονικής αριστείας, της αυτονομίας, 

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της 
επιστημονικής αριστείας, της αυτονομίας, 
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της αποδοτικότητας, της 
αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας. Εξασφαλίζει τη συνέχεια 
των δράσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας που διεξήχθηκαν βάσει της 
απόφασης 2006/972/ΕΚ του Συμβουλίου.

της αποδοτικότητας, της 
αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας. Εξασφαλίζει την 
κατάλληλη αντιμετώπιση των 
υποσυνείδητων προκαταλήψεων ως προς 
το φύλο στις διαδικασίες αξιολόγησης. 
Εξασφαλίζει τη συνέχεια των δράσεων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας που 
διεξήχθηκαν βάσει της απόφασης 
2006/972/ΕΚ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και 
κατάλληλης εξειδίκευσης οι οποίοι 
καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών 
πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική 
τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα.

1. Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και 
κατάλληλης εξειδίκευσης οι οποίοι 
καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών 
πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική 
τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα. Στη σύνθεση του
επιστημονικού συμβουλίου πρέπει να
επιδιώκεται ισόρροπη κατανομή μεταξύ 
των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 247
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 1. Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
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από επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και 
κατάλληλης εξειδίκευσης οι οποίοι 
καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών 
πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική 
τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα.

από 30 επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και 
κατάλληλης εξειδίκευσης οι οποίοι 
καλύπτουν ευρύ φάσμα εθνικοτήτων και
ερευνητικών πεδίων και ενεργούν υπό την 
προσωπική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από 
ξένα συμφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 248
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και 
κατάλληλης εξειδίκευσης οι οποίοι 
καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών 
πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική 
τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα.

1. Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από μέγιστο αριθμό 6 μελών που 
επιλέγονται μεταξύ επιστημόνων, 
μηχανικών και ακαδημαϊκών υψίστου 
κύρους και κατάλληλης εξειδίκευσης οι 
οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα 
ερευνητικών πεδίων και ενεργούν υπό την 
προσωπική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από 
ξένα συμφέροντα.

Or. it

Τροπολογία 249
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή με 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία 
επιλογής που συμφωνείται από κοινού με 
το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την 

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή με 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία 
επιλογής που συμφωνείται από κοινού με 
το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την 
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επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή, κατόπιν
γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μπορεί 
να απαλλάξει τα μέλη του επιστημονικού
συμβουλίου από τα καθήκοντά τους στην 
περίπτωση που δεν τα ασκούν προς το 
συμφέρον της ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης πρέπει να προβλέπεται μια διαδικασία άρσης της εντολής
των μελών του επιστημονικού συμβουλίου, κατόπιν όμως γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 250
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή με 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία 
επιλογής που συμφωνείται από κοινού με 
το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την 
επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή με 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία 
επιλογής που συμφωνείται από κοινού με 
το την επιτροπή έρευνας βάσει του 
άρθρου 6, παρ. 3 και η οποία 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. it

Τροπολογία 251
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή με 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία 
επιλογής που συμφωνείται από κοινού με 
το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την 
επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή 
διασφαλίζοντας ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων και με ανεξάρτητη και διαφανή 
διαδικασία επιλογής που συμφωνείται από 
κοινού με το επιστημονικό συμβούλιο και 
η οποία περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με 
την επιστημονική κοινότητα και έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. ro

Τροπολογία 252
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή με 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία 
επιλογής που συμφωνείται από κοινού με 
το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την 
επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή με 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία 
επιλογής που συμφωνείται από κοινού με 
το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την 
επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό
Συμβούλιο πρέπει να συγκροτείται 
σύμφωνα με τον στόχο του 40% σε σχέση 
με το υποεκπροσωπούμενο φύλο. 

Or. en

Τροπολογία 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτροπή 
συγκρούσεων συμφερόντων.

(ε) θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτροπή 
συγκρούσεων συμφερόντων, κανόνες περί 
επαγγελματικού απορρήτου και κανόνες 
επικοινωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 254
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ειδική 
εκτελεστική δομή εξυπηρετεί απόλυτα, 
αποτελεσματικά και με την απαιτούμενη 
ευελιξία τους στόχους και τις απαιτήσεις
αποκλειστικά του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας.

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ειδική 
εκτελεστική δομή εξυπηρετεί απόλυτα, 
αποτελεσματικά και με την απαιτούμενη 
ευελιξία τους στόχους και τις συστάσεις 
αποκλειστικά του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 255
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον, αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας απόφασης.

2. Η αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον, αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας απόφασης.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν τη λήξη της επταετίας. Η 
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εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για 
την ανανέωση αυτή όχι αργότερα από 
τρείς μήνες προ της εκπνοής της κάθε 
περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 256
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
εφαρμόζεται την επομένη της δημοσίευσης 
της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
εφαρμόζεται την επομένη της δημοσίευσης 
της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Or. ro

Τροπολογία 257
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η 

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο και 
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απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
εφαρμόζεται την επομένη της δημοσίευσης 
της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
εφαρμόζεται την επομένη της δημοσίευσης 
της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει το δικαίωμα να ελέγχει την έγκριση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων και όχι μόνο να ενημερώνεται σχετικά.

Τροπολογία 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
εφαρμόζεται την επομένη της δημοσίευσης 
της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο ή από 
το Κοινοβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση αρχίζει να εφαρμόζεται την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν 
ήδη τεθεί σε ισχύ.

Or. en
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Τροπολογία 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο 
Συμβούλιο.

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 260
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο 
Συμβούλιο.

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. ro

Τροπολογία 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε 
ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις από το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση 
της συγκεκριμένης πράξης στο Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της ως άνω 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε
ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν
αντιρρήσεις από το Συμβούλιο και από το 
Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών 
από την κοινοποίηση της συγκεκριμένης 
πράξης στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη 
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προθεσμίας, το Συμβούλιο ενημερώσει την 
Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει
αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά έναν μήνα με 
πρωτοβουλία του Συμβουλίου.

λήξη της ως άνω προθεσμίας, το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 
ενημερώνουν την Επιτροπή ότι δεν θα 
διατυπώσει αντιρρήσεις. Η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά έναν μήνα 
με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 262
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε 
ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις από το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση 
της συγκεκριμένης πράξης στο Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της ως άνω 
προθεσμίας, το Συμβούλιο ενημερώσει την 
Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει 
αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά έναν μήνα με 
πρωτοβουλία του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε 
ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις από στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση 
της συγκεκριμένης πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι
δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά έναν μήνα 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. ro

Τροπολογία 263
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ 

διαγράφεται
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εξουσιοδότηση πράξεων από την 
Επιτροπή ή για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ 
αυτών ή για την ανάκληση της 
εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.

Or. ro

Τροπολογία 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή 
ή για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ αυτών ή για 
την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το 
Συμβούλιο.

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται για την οποιανδήποτε 
αντίρρηση διατυπώσει το Συμβούλιο σε 
σχέση με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
από την Επιτροπή ή  για την ανάκληση της 
εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 265
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η απόφαση 2007/134/ΕΚ καταργείται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 6. παρ. 1.

Τροπολογία 266
Vladko Todorov Panayotov
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πιστώσεις για το ειδικό πρόγραμμα 
μπορούν επίσης να καλύψουν δαπάνες για 
τεχνική και διοικητική βοήθεια που είναι 
αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η μετάβαση 
μεταξύ του ειδικού προγράμματος και των 
μέτρων που καλύπτονται από τις 
αποφάσεις αριθ. 2006/971/ΕΚ, 
2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ 
και 2006/975/ΕΚ.

3. Οι πιστώσεις για το ειδικό πρόγραμμα 
μπορούν επίσης να καλύψουν δαπάνες για 
τεχνική και διοικητική βοήθεια που είναι 
αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η μετάβαση 
μεταξύ του ειδικού προγράμματος και των 
μέτρων που καλύπτονται από τις 
αποφάσεις αριθ. 2006/971/ΕΚ, 
2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ
και 2006/975/ΕΚ, όχι όμως σε ποσοστό
άνω του 10 % της συνολικής κατανομής 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να βοηθηθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή
του νέου προγράμματος. 

Τροπολογία 267
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα 
κράτη μέλη.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα
κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 268
Gaston Franco

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

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία. Μόνο μια ολιστική 
προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να 
αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και να δημιουργήσει νέες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες.

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
πολιτιστική και θεσμική καινοτομία. Θα 
ενθαρρύνεται επίσης η καινοτομία στις 
υπηρεσίες με την επένδυση στις 
διεπιστημονικές δεξιότητες, τη 
δημιουργία ικανοτήτων, τη γνώση και 
την αξία βάσει λύσεων σε ό,τι αφορά τις 
υπηρεσίες και τα άυλα στοιχεία. Μόνο μια 
ολιστική προσέγγιση της καινοτομίας 
μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις 
κοινωνιακές προκλήσεις και να 
δημιουργήσει νέες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Τα
επιστημονικά κέντρα, μουσεία και
ενώσεις που έχουν αφιερωθεί στην
εκπαίδευση και τη δημόσια δέσμευση της
επιστήμης μέσω πολιτιστικών
δραστηριοτήτων μπορούν να συμβάλουν 
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων 
αυτών, ιδίως σε σχέση με τις κοινωνιακές 
προκλήσεις. 

Or. en

Τροπολογία 269
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 



PE492.816v01-00 62/144 AM\907982EL.doc

EL

καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία. Μόνο μια ολιστική 
προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να 
αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και να δημιουργήσει νέες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες.

καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία. Θα ενθαρρύνεται επίσης η 
καινοτομία στις υπηρεσίες με την 
επένδυση στις διεπιστημονικές 
δεξιότητες, τη δημιουργία ικανοτήτων, τη 
γνώση και την αξία βάσει λύσεων σε ό,τι 
αφορά τις υπηρεσίες και τα άυλα 
στοιχεία. Μόνο μια ολιστική προσέγγιση 
της καινοτομίας μπορεί να αντιμετωπίσει 
ταυτόχρονα τις κοινωνιακές προκλήσεις 
και να δημιουργήσει νέες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Or. en

Τροπολογία 270
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία. Μόνο μια ολιστική 
προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να 
αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και να δημιουργήσει νέες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία, και η μεγιστοποίηση της 
διάδοσης, της προσβασιμότητας και 
χρήσης της παραγόμενης γνώσης. Μόνο 
μια ολιστική προσέγγιση της καινοτομίας 
μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις 
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βιομηχανίες. κοινωνιακές προκλήσεις και να 
δημιουργήσει νέες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Or. fr

Τροπολογία 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες 
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, όπου απαιτείται, θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και 
παράπλευρων πτυχών της ζήτησης όπως 
τυποποίηση σε προκαταρκτικό στάδιο ή 
συμβάσεις προ εμπορικής προώθησης, 
συμβάσεις προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων, τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 
και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
συστήματα στο πλαίσιο όλων των 
προκλήσεων και των τεχνολογιών 
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις 
της δικής τους επιλογής.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες 
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, όπου απαιτείται, θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας, της 
καινοτομίας στις υπηρεσίες και 
παράπλευρων πτυχών της ζήτησης όπως 
τυποποίηση σε προκαταρκτικό στάδιο ή 
συμβάσεις προ εμπορικής προώθησης, 
συμβάσεις προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων, τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 
και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
συστήματα στο πλαίσιο όλων των 
προκλήσεων και των τεχνολογιών
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις 
της δικής τους επιλογής.
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Σε ό,τι αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις θα πρέπει να ακολουθηθεί μία 
προσέγγιση βασισμένη στην πρόκληση, 
στο πλαίσιο της οποίας η βασική 
επιστήμη, η εφαρμοσμένη έρευνα, η 
μεταφορά γνώσης και η καινοτομία θα 
αποτελούν εξίσου σημαντικά και 
αλληλοσυνδεόμενα χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, οι κοινωνιακές προκλήσεις και 
οι τεχνολογίες εφαρμογής και οι 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα πρέπει να 
διέπονται από μία ορθή ισορροπία μεταξύ 
μικρότερων και μεγαλύτερων σχεδίων, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 
δομή κάθε τομέα, τον τύπο της 
δραστηριότητας, το τοπίο της 
τεχνολογίας και της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 272
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, όπου απαιτείται, θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και 
παράπλευρων πτυχών της ζήτησης όπως 
τυποποίηση σε προκαταρκτικό στάδιο ή 
συμβάσεις προ εμπορικής προώθησης, 
συμβάσεις προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων, τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες 
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, όπου απαιτείται, θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της κοινωνικής και 
εμπεριέχουσας τη διάσταση του φύλου
καινοτομίας, της καινοτομίας στις 
υπηρεσίες και παράπλευρων πτυχών της 
ζήτησης όπως τυποποίηση σε 
προκαταρκτικό στάδιο ή συμβάσεις προ 
εμπορικής προώθησης, συμβάσεις 
προμήθειας καινοτόμων λύσεων, 
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και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
συστήματα στο πλαίσιο όλων των 
προκλήσεων και των τεχνολογιών 
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις 
της δικής τους επιλογής.

τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 
και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
συστήματα στο πλαίσιο όλων των 
προκλήσεων και των τεχνολογιών 
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις 
της δικής τους επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 273
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες 
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, όπου απαιτείται, θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και 
παράπλευρων πτυχών της ζήτησης όπως 
τυποποίηση σε προκαταρκτικό στάδιο ή 
συμβάσεις προ εμπορικής προώθησης, 
συμβάσεις προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων, τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 
και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες 
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, θα περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες για τη στήριξη της 
κοινωνικής καινοτομίας και παράπλευρων 
πτυχών της ζήτησης όπως τυποποίηση σε 
προκαταρκτικό στάδιο ή συμβάσεις προ 
εμπορικής προώθησης, συμβάσεις 
προμήθειας καινοτόμων λύσεων, 
τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 
και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 
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και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
συστήματα στο πλαίσιο όλων των 
προκλήσεων και των τεχνολογιών 
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις 
της δικής τους επιλογής.

και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
συστήματα στο πλαίσιο όλων των 
προκλήσεων και των τεχνολογιών 
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις 
της δικής τους επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 274
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες 
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, όπου απαιτείται, θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και 
παράπλευρων πτυχών της ζήτησης όπως 
τυποποίηση σε προκαταρκτικό στάδιο ή 
συμβάσεις προ εμπορικής προώθησης, 
συμβάσεις προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων, τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 
και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
συστήματα στο πλαίσιο όλων των 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες 
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, όπου απαιτείται, θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας, της 
καινοτομίας στις υπηρεσίες και 
παράπλευρων πτυχών της ζήτησης όπως 
τυποποίηση σε προκαταρκτικό στάδιο ή 
συμβάσεις προ εμπορικής προώθησης, 
συμβάσεις προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων, τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 
και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
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προκλήσεων και των τεχνολογιών 
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις 
της δικής τους επιλογής.

συστήματα στο πλαίσιο όλων των 
προκλήσεων και των τεχνολογιών 
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις
της δικής τους επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ό,τι αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και την προτεραιότητα της 
βιομηχανικής υπεροχής, θα πρέπει να 
ακολουθηθεί μία προσέγγιση βασισμένη 
στην πρόκληση, στο πλαίσιο της οποίας η 
βασική επιστήμη, η εφαρμοσμένη έρευνα, 
η μεταφορά γνώσης και η καινοτομία θα 
αποτελούν εξίσου σημαντικά και 
αλληλοσυνδεόμενα χαρακτηριστικά. Για 
να διασφαλιστεί η απαραίτητη ισορροπία 
ανάμεσα στην ΕκΑ που βασίζεται στη 
συναίνεση και αυτή που είναι 
ρηξικέλευθη, τουλάχιστον το 35% του 
προϋπολογισμού των κοινωνικών 
προκλήσεων θα πρέπει να ακολουθούν τη 
λογική από κάτω προς τα πάνω με 
ανοιχτές προσκλήσεις. Επιπλέον, οι 
κοινωνιακές προκλήσεις και οι 
τεχνολογίες εφαρμογής και οι 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα πρέπει να 
διέπονται από μία ορθή ισορροπία μεταξύ 
μικρότερων και μεγαλύτερων σχεδίων, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 
δομή κάθε τομέα, τον τύπο της 
δραστηριότητας, το τοπίο της 
τεχνολογίας και της έρευνας.

Or. en
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Τροπολογία 276
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Αυτό 
θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, 
αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η μέτρηση 
της προόδου θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη 
δέσμη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας.

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Με 
στόχο τη βελτίωση της διάρθρωσης της 
διακυβέρνησης, είναι απαραίτητο να 
καταδειχθεί σε ποιο βαθμό τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και οι εκπρόσωποι 
της κοινωνίας των πολιτών εμπλέκονται 
στις διαδικασίες από κάτω προς τα 
επάνω, τα προγράμματα εργασίας και τη 
λήψη αποφάσεων. Αυτό θα βασίζεται σε 
αξιόπιστα στοιχεία, αναλύσεις και 
προβλέψεις, ενώ η μέτρηση της προόδου 
θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη δέσμη 
δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή, την ισότητα των φύλων ή τις 
επιστήμες και τις τεχνολογίες της 
θάλασσας. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» θα επικεντρώνεται σε 
δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση 
στο επίπεδο της Ένωσης προσφέρει 
προστιθέμενη αξία πέραν της 
παρέμβασης σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, δημιουργώντας οικονομίες 
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κλίμακας και κρίσιμης μάζας, 
μειώνοντας τον κατακερματισμό και 
διασφαλίζοντας τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων σε όλη την Ένωση. Οι εν 
λόγω δραστηριότητες αποτελούν κυρίως 
διακρατικά, προανταγωνιστικά, 
συλλογικά σχέδια και πρέπει να 
περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του 
συνολικού συνδυαστικού προϋπολογισμού 
για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» και τον συγκεκριμένο στόχο 
αναφορικά με την «Ηγεσία σε τεχνολογίες 
εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες».

Or. en

Τροπολογία 277
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Αυτό 
θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, 
αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η μέτρηση 
της προόδου θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη 
δέσμη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Με 
στόχο τη βελτίωση της διάρθρωσης της 
διακυβέρνησης, είναι απαραίτητο να 
καταδειχθεί σε ποιο βαθμό τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και οι εκπρόσωποι 
της κοινωνίας των πολιτών εμπλέκονται 
στις διαδικασίες από κάτω προς τα 
επάνω, τα προγράμματα εργασίας και τη 
λήψη αποφάσεων. Αυτό θα βασίζεται σε 
αξιόπιστα στοιχεία, αναλύσεις και 
προβλέψεις, ενώ η μέτρηση της προόδου 
θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη δέσμη 
δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
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αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας.

προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» θα επικεντρώνεται σε 
δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση 
στο επίπεδο της Ένωσης προσφέρει 
προστιθέμενη αξία πέραν της 
παρέμβασης σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, δημιουργώντας οικονομίες 
κλίμακας και κρίσιμης μάζας, 
μειώνοντας τον κατακερματισμό και 
διασφαλίζοντας τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων σε όλη την Ένωση. Οι εν 
λόγω δραστηριότητες αποτελούν κυρίως 
διακρατικά, προανταγωνιστικά, 
συλλογικά σχέδια και πρέπει να 
περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του 
συνολικού συνδυαστικού προϋπολογισμού 
για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» και τον συγκεκριμένο στόχο 
αναφορικά με την «Ηγεσία σε τεχνολογίες 
εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες».

Or. en(Αναφορά στην τροπ. 25, PE489.688v01-00)

Αιτιολόγηση

Οι Έξυπνες Στρατηγικές Εξειδίκευσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του ERA 
δεδομένου ότι διευκολύνουν τη διαδικασία συνεργασίας των ενδιαφερομένων χρησιμοποιώντας
την τριπλή έλικα ή συγκρίσιμες προσεγγίσεις. Διαδραματίζουν επομένως βασικό ρόλο στην
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 και των Στόχων Καινοτομίας της Ένωσης. 

Τροπολογία 278
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Αυτό 
θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, 
αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η μέτρηση 
της προόδου θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη 
δέσμη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας.

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Με 
στόχο τη βελτίωση της διάρθρωσης της 
διακυβέρνησης, είναι απαραίτητο να 
καταδειχθεί σε ποιο βαθμό τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και οι εκπρόσωποι 
της κοινωνίας των πολιτών εμπλέκονται 
στις διαδικασίες από κάτω προς τα 
επάνω, τα προγράμματα εργασίας και τη 
λήψη αποφάσεων Αυτό θα βασίζεται σε 
αξιόπιστα στοιχεία, αναλύσεις και 
προβλέψεις, ενώ η μέτρηση της προόδου 
θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη δέσμη 
δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» θα επικεντρώνεται σε 
δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση 
στο επίπεδο της Ένωσης προσφέρει 
προστιθέμενη αξία πέραν της 
παρέμβασης σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, δημιουργώντας οικονομίες 
κλίμακας και κρίσιμης μάζας, 
μειώνοντας τον κατακερματισμό και 
διασφαλίζοντας τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων σε όλη την Ένωση. Οι εν 
λόγω δραστηριότητες αποτελούν κυρίως 
διακρατικά, προανταγωνιστικά, 
συλλογικά σχέδια και πρέπει να 
περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του 
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συνολικού συνδυαστικού προϋπολογισμού 
για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές
προκλήσεις» και τον συγκεκριμένο στόχο 
αναφορικά με την «Ηγεσία σε τεχνολογίες 
εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες».

Or. en

Τροπολογία 279
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Αυτό 
θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, 
αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η μέτρηση 
της προόδου θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη 
δέσμη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας.

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Αυτό 
θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, 
αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η μέτρηση 
της προόδου θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη 
δέσμη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας. Πρέπει να αποδοθεί
προσοχή στις σχέσεις μεταξύ
εκπαίδευσης, έρευνας και κοινωνίας
προκειμένου να ενθαρρύνονται οι κλίσεις
στην επιστήμη και την τεχνολογία και να 
προωθείται η αριστεία. Εμπλέκοντας τις
επερχόμενες γενεές με δεξαμενές σκέψης
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νέων, συζητήσεις, προώθηση 
επιστημονικών και τεχνικών 
σταδιοδρομιών, διαγωνισμών για την 
ενίσχυση της δημιουργικότητας και της 
καινοτομίας στον τομέα της 
παιδαγωγικής. 

Or. en

Τροπολογία 280
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Αυτό 
θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, 
αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η μέτρηση 
της προόδου θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη 
δέσμη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας.

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση χαρακτηριζόμενων 
από διαφάνεια και συμμετοχικών τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Αυτό 
θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, 
αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η μέτρηση 
της προόδου θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη 
δέσμη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας.

Or. en
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Τροπολογία 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών.

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών.

Η διεπιστημονική φύση των κοινωνιακών 
προκλήσεων απαιτεί να διαβουλεύεται η 
Επιτροπή τα σχετικά ειδικά στρατηγικά
γνωμοδοτικών συμβούλια, τα
ενδιαφερόμενα μέλη από τον ακαδημαϊκό 
χώρο, τη βιομηχανία, τους τελικούς 
χρήστες και την κοινωνία των πολιτών τα 
οποία θα χαίρουν εξαιρετικής φήμης και 
θα διαθέτουν την κατάλληλη 
τεχνογνωσία, διασφαλίζοντας την 
ποικιλομορφία σε όλους τους σχετικούς 
τομείς και τα πεδία έρευνας προκειμένου 
να ελέγχεται η σκοπιμότητα και η 
επάρκεια των σημερινών και μελλοντικών 
δράσεων και να λαμβάνονται υπόψη 
παραμελημένα θέματα και επικάλυψη 
προσπαθειών. Επιτροπή πρέπει στο μέτρο 
του δυνατού  να επιδιώξει τη χρήση των 
υφισταμένων μέσων για το σκοπό αυτό 
εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ορίζοντας 
2020 όπως μεταξύ άλλων τις  ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας και τις
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πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπ. 25 της έκθεσης Carvalho.

Τροπολογία 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών.

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών. Στον τομέα της ενέργειας
πρέπει να γίνει πλήρης χρήση της
Διευθύνουσας Ομάδας Σχεδίου SET
προκειμένου να συντονίζεται η χρήση του
Κανονισμού Κοινών Διατάξεων με τη
χρήση των εσόδων από τους
πλειστηριασμούς από τη φάση 3 του
Πλαισίου Εμπορίας Εκπομπών NER300, 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται με 
τον Ορίζοντα 2020 και εθνικούς πόρους 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση ευρείας κλίμακας 
προγραμμάτων επίδειξης. 
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Αιτιολόγηση

Υφίσταται ποικιλία υψηλών πιθανών πηγών χρηματοδότησης για ενεργειακά προγράμματα
χωρίς όμως να έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες εργασίας για το συντονισμό τους ή ακόμη και για
τη συνεργασία ατόμων που θα ήταν σε θέση να τους συντονίσουν. Θα ήταν σκόπιμο η Ομάδα
SET να έχει άποψη για τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές τεχνολογίας για την ενέργεια
προκειμένου να φέρει το πέρας το καθήκον αυτό. 

Τροπολογία 283
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών.

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών. Η σύνθεση των ομάδων
εμπειρογνωμόνων πρέπει επίσης να 
καθορίζεται σύμφωνα με το στόχο του 
40% σε σχέση με το υποεκπροσωπούμενο 
φύλο. 

Or. en

Τροπολογία 284
Hermann Winkler
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών.

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Θα 
περιλαμβάνει ομάδες ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων που θα συγκροτούνται 
ειδικά για την παροχή συμβουλών σχετικά 
με την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 ή οποιουδήποτε από τους 
ειδικούς του στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών. Η Επιτροπή διασφαλίζει 
ισόρροπη συμμετοχή των σχετικών 
επιστημονικών τομέων καθώς και των 
σχετικών παραγόντων.

Or. de

Τροπολογία 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 



PE492.816v01-00 78/144 AM\907982EL.doc

EL

στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών.

στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών και να διέπονται επίσης από 
γεωγραφική ισορροπία και ισορροπία σε 
σχέση με το φύλο.

Or. en

Τροπολογία 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
των πολιτών.

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. . Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία, 
χαρακτηριζόμενες από την ισόρροπη 
συμμετοχή όλων των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 287
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή του 
Προγράμματος ορίζοντας 2020 και η
διεπιστημονική φύση των τεχνολογιών 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών καθώς και των κοινωνιακών 
προκλήσεων απαιτείται η δημιουργία 
ειδικών στρατηγικών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων. Τα συμβούλια θα 
αποτελούνται από σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέλη από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη 
βιομηχανία, τους τελικούς χρήστες και 
την κοινωνία των πολιτών τα οποία θα 
χαίρουν εξαιρετικής φήμης και θα 
διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, 
διασφαλίζοντας την ποικιλομορφία σε 
όλους τους σχετικούς τομείς και τα πεδία 
έρευνας με ανοικτή και χαρακτηριζόμενη 
από διαφάνεια διαδικασία επιλογής.Τα 
συμβούλια θα παρέχουν στην Επιτροπή 
πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη 
συνολική στρατηγική περί της σχετικής 
Κοινωνιακής Πρόκλησης, την καθιέρωση 
των προγραμμάτων εργασίας της και 
τους τομείς και τα κριτήρια για τις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που 
παρέχονται από σχετικές δομές όπως οι 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, οι 
ευρωπαϊκές επιστημονικές οργανώσεις, οι 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 
και οι ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας.

Or. en

(Αναφέρεται στην τροπ. 25· PE489.688v01–00)

Αιτιολόγηση

Τα Στρατηγικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προβολή του
προγράμματος Ορίζοντας 2020 και το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων υφισταμένων μέσων, 
μια ισόρροπη υψηλού επιπέδου συμμετοχή των διαφόρων κυρίων ενδιαφερομένων (επιστήμη, 
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βιομηχανία, πολιτική, κοινωνία των πολιτών, τελικοί χρήστες, κλπ.).

Τροπολογία 288
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων μπορεί 
επίσης να λάβει υπόψη τα στρατηγικά 
ερευνητικά θεματολόγια από τις 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες ή 
στοιχεία από τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας. Όπου απαιτείται, οι 
συμπράξεις μεικτής δημόσιας συμμετοχής 
και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
συμβάλλουν και αυτές στη διαδικασία 
καθορισμού προτεραιοτήτων και 
υλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπει η απόφαση για το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020. Ακόμη, οι τακτικές 
αλληλεπιδράσεις με τους τελικούς 
χρήστες, τους πολίτες και τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, με κατάλληλες 
μεθοδολογίες, όπως διασκέψεις 
συναίνεσης, συμμετοχικές αξιολογήσεις 
τεχνολογιών ή άμεση εμπλοκή σε 
διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, θα 
αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της 
διαδικασίας θέσπισης προτεραιοτήτων.

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων μπορεί 
επίσης να λάβει υπόψη τα στρατηγικά 
ερευνητικά θεματολόγια από τις 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες ή 
στοιχεία από τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν σχεδιασθεί κατόπιν διαβούλευσης 
με ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων και 
ενδιαφερομένων. Όπου απαιτείται, οι 
συμπράξεις μεικτής δημόσιας συμμετοχής 
και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
συμβάλλουν και αυτές στη διαδικασία 
καθορισμού προτεραιοτήτων και 
υλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπει η απόφαση για το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020. Ακόμη, οι τακτικές 
αλληλεπιδράσεις με τους τελικούς 
χρήστες, τους πολίτες και τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, με κατάλληλες 
μεθοδολογίες, όπως διασκέψεις 
συναίνεσης, συμμετοχικές αξιολογήσεις 
τεχνολογιών ή άμεση εμπλοκή σε 
διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, θα 
αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της 
διαδικασίας θέσπισης προτεραιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 289
Kent Johansson, Fiona Hall
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων μπορεί 
επίσης να λάβει υπόψη τα στρατηγικά 
ερευνητικά θεματολόγια από τις 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες ή 
στοιχεία από τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας. Όπου απαιτείται, οι 
συμπράξεις μεικτής δημόσιας συμμετοχής 
και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
συμβάλλουν και αυτές στη διαδικασία 
καθορισμού προτεραιοτήτων και 
υλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπει η απόφαση για το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020. Ακόμη, οι τακτικές 
αλληλεπιδράσεις με τους τελικούς 
χρήστες, τους πολίτες και τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, με κατάλληλες 
μεθοδολογίες, όπως διασκέψεις 
συναίνεσης, συμμετοχικές αξιολογήσεις 
τεχνολογιών ή άμεση εμπλοκή σε 
διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, θα 
αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της 
διαδικασίας θέσπισης προτεραιοτήτων.

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων μπορεί 
επίσης να λάβει υπόψη τα στρατηγικά 
ερευνητικά θεματολόγια από τις 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες ή 
στοιχεία από τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας. Όπου απαιτείται, οι 
συμπράξεις μεικτής δημόσιας συμμετοχής 
και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
συμβάλλουν και αυτές στη διαδικασία 
καθορισμού προτεραιοτήτων και 
υλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπει η απόφαση για το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020. Ακόμη, οι τακτικές 
αλληλεπιδράσεις με τους τελικούς 
χρήστες, τους πολίτες και τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τις 
εθνικές και περιφερειακές αρχές, με 
κατάλληλες μεθοδολογίες, όπως 
διασκέψεις συναίνεσης, συμμετοχικές 
αξιολογήσεις τεχνολογιών ή άμεση 
εμπλοκή σε διαδικασίες έρευνας και 
καινοτομίας, θα αποτελέσουν ακρογωνιαίο 
λίθο της διαδικασίας θέσπισης 
προτεραιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 290
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών και η συμμετοχή των πολιτών
στον προσδιορισμό, την εκτέλεση και την
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αξιολόγηση των ερευνητικών
προγραμμάτων θα είναι κρίσιμης
σημασίας για την αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων και θα 
στηρίζεται μέσω του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 μεταξύ άλλων στο 
σχεδιασμό των ετησίων προγραμμάτων 
εργασίας. Στο πλαίσιο της κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης, θα θεσπιστεί 
ειδική πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ της 
κοινωνίας της πολιτών, των πολιτών και 
των ερευνητών για να συζητηθούν οι 
προτεραιότητες της έρευνας σε 
συγκεκριμένους τομείς. 

Or. en

Τροπολογία 291
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθώς το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
είναι επταετές, το οικονομικό, κοινωνικό 
και πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου θα 
λειτουργεί, ενδέχεται να αλλάξει 
σημαντικά κατά τη διάρκεια της ζωής του. 
Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 πρέπει να 
μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές 
αυτές. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο 
καθενός από τους ειδικούς στόχους, θα 
υπάρχει η δυνατότητα να περιλαμβάνεται η 
στήριξη δραστηριοτήτων πέραν των 
περιγραφών που ορίζονται παρακάτω, 
όπου αιτιολογείται δεόντως για την 
αντιμετώπιση σημαντικών εξελίξεων, 
πολιτικών αναγκών ή απρόβλεπτων 
γεγονότων.

Καθώς το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
είναι επταετές, το οικονομικό, κοινωνικό 
και πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου θα 
λειτουργεί, ενδέχεται να αλλάξει 
σημαντικά κατά τη διάρκεια της ζωής του. 
Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 πρέπει να 
μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές 
αυτές. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να
προσαρμόζεται σε κάθε ατέλεια σε χέση 
με τη συμμετοχή του συνόλου των 
κρατών μελών και των περιφερειών τους.
Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο καθενός από 
τους ειδικούς στόχους, θα υπάρχει η 
δυνατότητα να περιλαμβάνεται η στήριξη 
δραστηριοτήτων πέραν των περιγραφών 
που ορίζονται παρακάτω, όπου 
αιτιολογείται δεόντως για την 
αντιμετώπιση σημαντικών εξελίξεων, 
πολιτικών αναγκών ή απρόβλεπτων 
γεγονότων.
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Or. en

Τροπολογία 292
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών θα 
ενσωματωθούν πλήρως σε όλους τους 
γενικούς στόχους του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020. Θα περιλαμβάνονται 
άφθονες ευκαιρίες στήριξης αυτού του 
είδους ερευνών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας, των δράσεων 
«Μαρία Κιουρί» ή του ειδικού στόχου των 
ερευνητικών υποδομών.

Οι έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών θα 
ενσωματωθούν πλήρως σε όλους τους 
γενικούς στόχους του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020. Πρέπει να
ενσωματωθούν πλήρως στο πρόγραμμα
εργασίας με την εκπροσώπησή τους στις
επιτροπές προγράμματος και ομάδες
εμπειρογνωμόνων που έχουν επιφορτιστεί
με την αξιολόγηση των προγραμμάτων σε 
όλα τα σημεία και με την ανάπτυξη 
προσκλήσεων προσανατολισμένων στις 
κοινωνικές επιστήμες. Θα 
περιλαμβάνονται άφθονες ευκαιρίες 
στήριξης αυτού του είδους ερευνών μέσω 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, 
των δράσεων «Μαρία Κιουρί» ή του 
ειδικού στόχου των ερευνητικών 
υποδομών, και θα ενσωματώνονται στις 
προσκλήσεις στο πλαίσιο των ειδικών 
δράσεων του «Πυλώνα κοινωνιακών 
προκλήσεων».

Or. en

Τροπολογία 293
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Οι έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών θα 
ενσωματωθούν πλήρως σε όλους τους 
γενικούς στόχους του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020. Θα περιλαμβάνονται 
άφθονες ευκαιρίες στήριξης αυτού του 
είδους ερευνών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας, των δράσεων 
«Μαρία Κιουρί» ή του ειδικού στόχου των 
ερευνητικών υποδομών.

Οι έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών θα 
ενσωματωθούν πλήρως ως οριζόντιος 
άξονας σε όλους τους γενικούς στόχους 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Θα 
περιλαμβάνονται άφθονες ευκαιρίες 
στήριξης και χρηματοδότηση αυτού του 
είδους ερευνών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας, των δράσεων 
«Μαρία Κιουρί» ή του ειδικού στόχου των 
ερευνητικών υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 294
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών θα 
ενσωματωθούν πλήρως σε όλους τους 
γενικούς στόχους του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020. Θα περιλαμβάνονται 
άφθονες ευκαιρίες στήριξης αυτού του 
είδους ερευνών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας, των δράσεων 
«Μαρία Κιουρί» ή του ειδικού στόχου των 
ερευνητικών υποδομών.

Οι έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών θα 
ενσωματωθούν πλήρως σε όλους τους 
γενικούς στόχους του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020. Θα περιλαμβάνονται 
άφθονες ευκαιρίες στήριξης αυτού του 
είδους ερευνών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας, των δράσεων 
«Μαρία Κιουρί» και του ειδικού στόχου 
των ερευνητικών υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 295
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη 
βιώσιμη και δίκαιη οικονομία. Η
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για
προγράμματα συμμετοχικής έρευνας θα
υποβάλλεται στο πλαίσιο της κάθε
πρόκλησης προκειμένου να μπορούν τα 
πανεπιστήμια, οργανώσεις ερευνητικών 
επιδόσεων, οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών (περιλαμβανομένων και 
ΜΚΟ), δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις 
(ιδιαίτερα ΜΜΕ), σε συνεργασία με 
κοινούς στόχους και επιμερισμένες 
ικανότητες να πραγματοποιούν τις 
δραστηριότητες αμοιβαίας εκμάθησης 
και έρευνας για την επίτευξη 
αποτελεσμάτων που προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των διαφόρων τύπων εταίρων.

Or. en
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Τροπολογία 296
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών, ορεινών, νησιωτικών και
απομακρυσμένων περιοχών με στόχο τη 
διατήρησ της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του πλούτου της Ευρώπης και η 
προώθηση συνειδητών επιλογών των 
καταναλωτών, δημιουργώντας ένα 
περιεκτικό ψηφιακό οικοσύστημα 
βασιζόμενο στ γνώση κει την 
πληροφορία, η αξιόπιστη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με την ενεργειακή 
πολιτική και τη διασφάλιση ενός φιλικού 
προς τον καταναλωτή ευρωπαϊκού 
ηλεκτρικού δικτύου, η στήριξη 
στοιχειοθετημένης και προβλεπτικής 
πολιτικής μεταφορών, η στήριξη 
στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 297
Britta Thomsen
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία. Οι κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες θα παράσχουν 
την εμπειρογνωμοσύνη για τη 
συστηματική αντιμετώπιση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις 
προκλήσεις. 

Or. en

Τροπολογία 298
Marisa Matias

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
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επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη καθώς και δίκαιη οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 299
Lena Kolarska-Bobińska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
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αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου και δικτύου παροχής αερίου, η 
στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και ασφαλείς» θα υποστηρίξει 
τις έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών σε θέματα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δημιουργία 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι 
κοινωνικές μεταβολές στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, η κοινωνική καινοτομία, η 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα ή η θέση 
της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα.

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και ασφαλείς» θα υποστηρίξει 
τις έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών σε θέματα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δημιουργία 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι 
κοινωνικές μεταβολές στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, η κοινωνική καινοτομία, η 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα ή η θέση 
της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα.
Το πρόγραμμα 2020 θα περιλαμβάνει τις
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες ως ανεξάρτητη πρόκληση με
έναν τουλάχιστο λογικό προϋπολογισμό, 
όπως συνέβαινε στο προηγούμενο 
πρόγραμμα πλαίσιο. 

Or. en
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Τροπολογία 301
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και ασφαλείς» θα υποστηρίξει 
τις έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών σε θέματα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δημιουργία 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι 
κοινωνικές μεταβολές στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, η κοινωνική καινοτομία, η 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα ή η θέση 
της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα.

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος «Ισότιμες 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες 
και ασφαλείς» θα υποστηρίξει τις έρευνες 
των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών σε θέματα οριζόντιας φύσης, 
όπως η δημιουργία έξυπνης και βιώσιμης 
ανάπτυξης, οι κοινωνικές μεταβολές στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, η κοινωνική 
καινοτομία, η καινοτομία στον δημόσιο 
τομέα ή η θέση της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου παράγοντα. Μέτρα για μια
πράσινη και βιώσιμη οικονομία καθώς 
και μέτρα για μια κοινωνία με επίγνωση 
της διάστασης του φύλου και για τη 
στήριξη της διάστασης αυτής. 

Or. en

Τροπολογία 302
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και ασφαλείς» θα υποστηρίξει 
τις έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών σε θέματα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δημιουργία 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι 
κοινωνικές μεταβολές στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, η κοινωνική καινοτομία, η 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα ή η θέση 
της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα.

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και ασφαλείς» θα υποστηρίξει 
τις έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών σε θέματα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δημιουργία 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι 
κοινωνικές μεταβολές στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, η πολιτική ένταξη και 
δημοκρατική συμμετοχή, ο ρόλος των 
μέσων ενημέρωσης και ο σχηματισμός 
της δημόσιας σφαίρας, η κοινωνική 
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καινοτομία, η καινοτομία στον δημόσιο 
τομέα ή η θέση της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου παράγοντα.

Or. en

Τροπολογία 303
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και ασφαλείς» θα υποστηρίξει 
τις έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών σε θέματα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δημιουργία 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι 
κοινωνικές μεταβολές στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, η κοινωνική καινοτομία, η 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα ή η θέση 
της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα.

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και ασφαλείς» θα υποστηρίξει 
τις έρευνες των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών σε θέματα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δημιουργία 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι 
κοινωνικές και πολιτιστικές μεταβολές 
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η κοινωνική 
καινοτομία, η καινοτομία στον δημόσιο 
τομέα ή η θέση της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου παράγοντα.

Or. it

Τροπολογία 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)

1.3. Βιομηχανία και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Or. en
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Τροπολογία 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τις δυνατότητες που έχει να
καταστήσει την Ευρώπη πραγματικά 
ανταγωνιστική, το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα ενισχύσει την ευρύτερη 
συμμετοχή των ιδιωτικών εταιρειών σε 
όλα τα τμήματα του προγράμματος, ιδίως 
το τμήμα II («Βιομηχανική Υπεροχή») 
και τμήμα III («Κοινωνιακές 
Προκλήσεις»). Η συνεργασία μεταξύ του
ακαδημαϊκού κόσμου και της
βιομηχανίας ως κινητήρια δύναμη για την
καινοτομία πρέπει να ενισχυθεί 
προκειμένου να απελευθερωθεί πλήρως η 
δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της 
βασικής έρευνας,  της εφαρμοσμένης 
έρευνας και ανάπτυξης και των 
δραστηριοτήτων επίδειξης.

Or. en

Τροπολογία 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 18α (νέο) του
προγράμματος Ορίζοντας 2020, μια
ταχεία διαδικασία για την καινοτομία στο
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» και το τμήμα III
«Κοινωνιακές προκλήσεις» θα ανοίξει το 
δρόμο για προγράμματα που θα 
επικεντρώνονται στη μεταφορά των 
καινοτόμων ιδεών στην αγορά. Ενώ θα
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είναι ανοικτή σε όλους τους τύπους
συμμετεχόντων, η ταχεία οδός προς την
καινοτομία αναμένεται να προσελκύσει
υψηλό αριθμό συμμετεχόντων από τη 
βιομηχανία για τους οποίους ο χρόνος 
είναι κρίσιμος παράγοντας προκειμένου 
μια καινοτόμος ιδέα να καταστεί 
επιχειρηματική επιτυχία. 

Or. en

Τροπολογία 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ με ενοποιημένο 
τρόπο σε όλους τους ειδικούς στόχους.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ με ενοποιημένο 
τρόπο σε όλους τους ειδικούς στόχους,
ιδίως στις πλησιέστερες προς την αγορά 
φάσεις των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 308
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ με ενοποιημένο 
τρόπο σε όλους τους ειδικούς στόχους.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τη 
συμμετοχή πολύ μικρών επιχειρήσεων 
καιτων ΜΜΕ με ενοποιημένο τρόπο σε 
όλους τους ειδικούς στόχους.

Or. ro
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Τροπολογία 309
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το 15 % 
περίπου του συνολικού προϋπολογισμού 
τους να διατεθεί σε ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Το ειδικό μέσο ΜΜΕ θα έχει ως
στόχο τις άκρως καινοτόμες ΜΜΕ με
μεγάλη φιλοδοξία ανάπτυξης και
διεθνοποίησης, ανεξαρτήτως του εάν
είναι υψηλής τεχνολογίας και έρευνας ή 
εταιρείες που δεν πραγματοποιούν 
έρευνα. Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα
ελάχιστο ποσοστό 15 % περίπου του
συνολικού προϋπολογισμού του ειδικού 
στόχου «Υπεροχή στην εφαρμοσμένη και 
βιομηχανική τεχνολογία» και των 
κοινωνιακών προκλήσεων να διατεθεί σε
ΜΜΕ επιπλέον της συμμετοχής των 
ΜΜΕ σε άλλα προγράμματα που δεν τις 
αφορούν. 

Or. en

Τροπολογία 310
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το 15 % 
περίπου του συνολικού προϋπολογισμού 
τους να διατεθεί σε ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, ειδική 
στήριξη στις ΜΜΕ για κάθε μορφή 
καινοτομίας σε αυτές θα παρέχεται με μια 
δέσμη προγραμμάτων και μέσων όπως 
προβλέπεται στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ) και θα διαθέτουν προϋπολογισμό 
ανερχόμενο στο 10% τουλάχιστο του 
συνολικού προϋπολογισμού του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020.. Αυτή η 
ενοποιημένη προσέγγιση αναμένεται να 
έχει ως αποτέλεσμα το 20 % τουλάχιστον 
του συνολικού προϋπολογισμού τους να 
διατεθεί σε ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το 15 
% περίπου του συνολικού
προϋπολογισμού τους να διατεθεί σε 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Το 20% τουλάχιστο του συνολικού 
συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή τεχνολογιών 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
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ΜΜΕ. τεχνολογιών» και την προτεραιότητα
«Κοινωνιακές προκλήσεις» θα 
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του μέσου 
για τις ΜΜΕ..

Or. en

Τροπολογία 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το 15 % 
περίπου του συνολικού προϋπολογισμού 
τους να διατεθεί σε ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Το ειδικό μέσον για τις ΜΜΕ που
θα έχει ως στόχο όλους τους τύπους
ΜΜΕ με δυνατότητες καινοτομίας θα
εφαρμόζεται με συνέπεια και με ενιαία 
διαχείριση. Αυτή η ενοποιημένη 
προσέγγιση αναμένεται να έχει ως 
αποτέλεσμα το 15 % περίπου του 
συνολικού προϋπολογισμού τους να 
διατεθεί σε ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
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προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το 15 % 
περίπου του συνολικού προϋπολογισμού 
τους να διατεθεί σε ΜΜΕ.

προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το 15 % 
περίπου του συνολικού προϋπολογισμού 
τους να διατεθεί σε ΜΜΕ και/ή σε μικρό 
και μεσαίου μεγέθους προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 314
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το 15
% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού 
τους να διατεθεί σε ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα το 30 %
περίπου του συνολικού προϋπολογισμού 
τους να διατεθεί σε ΜΜΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ειδικός στόχος "Υπεροχή στις εφαρμοσμένες και βιομηχανικές
τεχνολογίες", είναι στρατηγικής σημασίας η παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των  ΜΜΕ στο
πρόγραμμα πλαίσιο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής.
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Τροπολογία 315
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να
αποδοθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η
δέουσα συμμετοχή και εκπροσώπηση των 
ΜΜΕ στις διοικητικές δομές των 
Ευρωπαϊκών Τομέων Έρευνας και 
ιδιαίτερα των δημοσίων-ιδιωτικών 
συμπράξεων. 

Or. en

Τροπολογία 316
Lena Kolarska-Bobińska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση δανείων θα παρέχει δάνεια 
σε μεμονωμένους δικαιούχους για 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, 
εγγυήσεις σε ενδιάμεσους 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που 
χορηγούν δάνεια σε δικαιούχους, 
συνδυασμούς δανείων και εγγυήσεων και 
εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για εθνικά ή 
περιφερειακά σχέδια χρηματοδότησης 
δανείων. Θα περιλαμβάνει θυρίδα ΜΜΕ 
με στόχο την χορήγηση δανείων σε 
καθοδηγούμενες από έρευνα και 
καινοτομία ΜΜΕ προκειμένου να 
συμπληρωθεί η χρηματοδότηση μέσω της 
διευκόλυνσης για την εγγύηση δανείων του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ.

Η διευκόλυνση δανείων θα παρέχει δάνεια 
σε μεμονωμένους δικαιούχους για 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, 
εγγυήσεις σε ενδιάμεσους 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που 
χορηγούν δάνεια σε δικαιούχους, 
συνδυασμούς δανείων και εγγυήσεων και 
εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για εθνικά ή 
περιφερειακά σχέδια χρηματοδότησης 
δανείων. Θα περιλαμβάνει θυρίδα ΜΜΕ 
με στόχο την χορήγηση δανείων σε 
καθοδηγούμενες από έρευνα και 
καινοτομία ΜΜΕ προκειμένου να 
συμπληρωθεί η χρηματοδότηση μέσω της 
διευκόλυνσης για την εγγύηση δανείων του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ. Ειδική προσοχή πρέπει να
δοθεί στα αιτήματα των ΜΜΕ και άλλων 
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φορέων εγκατεστημένων στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

Or. en

Τροπολογία 317
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση δανείων θα παρέχει 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 τριτεγγυήσεις 
για εθνικά ή περιφερειακά σχέδια 
χρηματοδότησης δανείων. Θα 
περιλαμβάνει θυρίδα ΜΜΕ με στόχο την 
χορήγηση δανείων σε καθοδηγούμενες από 
έρευνα και καινοτομία ΜΜΕ προκειμένου 
να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση μέσω 
της διευκόλυνσης για την εγγύηση δανείων 
του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

Η διευκόλυνση δανείων θα παρέχει 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 τριτεγγυήσεις 
για εθνικά, περιφερειακά και τοπικά
σχέδια χρηματοδότησης δανείων. Θα 
περιλαμβάνει θυρίδα ΜΜΕ με στόχο την 
χορήγηση δανείων σε καθοδηγούμενες από 
έρευνα και καινοτομία ΜΜΕ προκειμένου 
να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση μέσω 
της διευκόλυνσης για την εγγύηση δανείων 
του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

Or. ro

Τροπολογία 318
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα παρέχει 
κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή/και 
ενδιάμεσα κεφάλαια σε μεμονωμένες 

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα παρέχει 
κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή/και 
ενδιάμεσα κεφάλαια σε μεμονωμένες 
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επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (θυρίδα 
εκκίνησης). Η διευκόλυνση θα έχει επίσης 
τη δυνατότητα επενδύσεων στη φάση της 
επέκτασης και της ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων και 
αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε 
άλλα κεφάλαια (funds-of-funds).

επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (θυρίδα 
εκκίνησης) καθώς και διαδικασίες 
μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας στα 
στάδια πριν από την έναρξη της 
βιομηχανικής διαδικασίας (στάδιο 
απόδειξης). Η διευκόλυνση θα έχει επίσης 
τη δυνατότητα επενδύσεων στη φάση της 
επέκτασης και της ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων και 
αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε 
άλλα κεφάλαια (funds-of-funds).

Or. en

Τροπολογία 319
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα παρέχει 
κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή/και 
ενδιάμεσα κεφάλαια σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (θυρίδα 
εκκίνησης). Η διευκόλυνση θα έχει επίσης 
τη δυνατότητα επενδύσεων στη φάση της 
επέκτασης και της ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων και 
αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε 
άλλα κεφάλαια (funds-of-funds).

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα παρέχει 
κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή/και 
ενδιάμεσα κεφάλαια σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (θυρίδα 
εκκίνησης). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί
στις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. Η διευκόλυνση 
θα έχει επίσης τη δυνατότητα επενδύσεων 
στη φάση της επέκτασης και της 
ανάπτυξης σε συνδυασμό με τον 
μηχανισμό ιδίων κεφαλαίων για την 
ανάπτυξη του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων και αμοιβαίων 
κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλα 
κεφάλαια (funds-of-funds).

Or. en
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Τροπολογία 320
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα παρέχει 
κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή/και 
ενδιάμεσα κεφάλαια σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (θυρίδα 
εκκίνησης). Η διευκόλυνση θα έχει επίσης 
τη δυνατότητα επενδύσεων στη φάση της 
επέκτασης και της ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων και 
αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε 
άλλα κεφάλαια (funds-of-funds).

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα παρέχει 
κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή/και 
ενδιάμεσα κεφάλαια σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (θυρίδα 
εκκίνησης). Η διευκόλυνση θα έχει επίσης 
τη δυνατότητα επενδύσεων στη φάση της 
επέκτασης και της ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων και 
αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε 
άλλα κεφάλαια (funds-of-funds).

Or. it

(Τροπολογία γλωσικής φύσεως που αφορά το ιταλικό κείμενο.)

Αιτιολόγηση

È possibile e opportuno tradurre in italiano anche il termine "equity".

Τροπολογία 321
Δημήτριος Δρούτσας, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω διευκολύνσεις θα είναι ζωτικής 
σημασίας για τον ειδικό στόχο «Πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου» 
αλλά μπορούν, όπου απαιτείται, να 
χρησιμοποιηθούν και σε άλλους ειδικούς 
στόχους του προγράμματος Ορίζοντας 

Οι εν λόγω διευκολύνσεις θα είναι ζωτικής 
σημασίας για τον ειδικό στόχο «Πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου» 
αλλά μπορούν, όπου απαιτείται, να 
χρησιμοποιηθούν και σε άλλους ειδικούς 
στόχους του προγράμματος Ορίζοντας 



PE492.816v01-00 102/144 AM\907982EL.doc

EL

2020. 2020.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη
δυνατή συμμετοχή στο πρόγραμμα, 
εταιρειών και/ή οργανισμών από όλα τα 
κράτη μέλη και να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

Or. en

Τροπολογία 322
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαίου και η θυρίδα 
ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων θα 
υλοποιηθούν ως μέρος δύο ενωσιακών 
χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν
ίδια κεφάλαια ή δάνεια για την ενίσχυση 
της έρευνας, της καινοτομία και της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τις 
διευκολύνσεις ιδίων κεφαλαίων και 
δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία των επιχειρήσεων και των
ΜΜΕ.

Η διευκόλυνση κεφαλαίου και η θυρίδα 
ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων θα 
υλοποιηθούν ως μέρος δύο ενωσιακών 
χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν 
ίδια κεφάλαια ή δάνεια για την ενίσχυση 
της έρευνας, της καινοτομία και της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τις 
διευκολύνσεις ιδίων κεφαλαίων και 
δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ. Το ένα τρίτο τουλάχιστον του
προϋπολογισμού για τα χρηματοδοτικά 
μέσα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 θα 
διατίθεται στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 323
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.4 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση κεφαλαίου και η θυρίδα 
ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων θα 
υλοποιηθούν ως μέρος δύο ενωσιακών 
χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν 
ίδια κεφάλαια ή δάνεια για την ενίσχυση 
της έρευνας, της καινοτομία και της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τις 
διευκολύνσεις ιδίων κεφαλαίων και 
δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ.

Η διευκόλυνση κεφαλαίου και η θυρίδα 
ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων θα 
υλοποιηθούν ως μέρος δύο ενωσιακών 
χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν 
ίδια κεφάλαια ή δάνεια για την ενίσχυση 
της έρευνας, της καινοτομία και της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τις 
διευκολύνσεις ιδίων κεφαλαίων και 
δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ.

Or. it

(Τροπολογία γλωσικής φύσεως που αφορά το ιταλικό κείμενο.)

Αιτιολόγηση

È possibile e opportuno tradurre in italiano anche il termine "equity".

Τροπολογία 324
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους και να δοθεί ώθηση στην 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 
Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα περιλαμβάνει, σε όλους τους 
ειδικούς του στόχους, συγκεκριμένη 
στήριξη σε δράσεις διάδοσης 
(συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής 
πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
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τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών καθώς 
και κεντρικά ψηφιακά αποθετήρια και 
ψηφιακές βιβλιοθήκες. Οι δραστηριότητες 
κοινοποίησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Επιβάλλεται η δωρεάν πρόσβαση στις
δημοσιεύσεις για την έρευνα που
πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει στο πλαίσιο της χρηματοδότησης 
από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Η
ανοικτή πρόσβαση στα επιστημονικά
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται
στο πλαίσιο της έρευνας η οποία
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 και συνδέεται με τις 
σχετικές δημοσιεύσεις θα προωθείται με 
σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής 
συνεργασίας και προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η επικύρωση των 
επιστημονικών μεθόδων και 
αποτελεσμάτων.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Με σκοπό να απλοποιηθεί η πρόσβαση 
στην πληροφόρηση και να αναπτυχθεί ένα 
μέσο με όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες από την ερευνητική 
κοινότητα, και έχοντας υπόψη την 
ανάγκη για διαφάνεια, το Cordis, ως 
ψηφιακό μέσο θα πρέπει να 
επανεξετασθεί και να μεταρρυθμιστεί με 
πιο σαφή και ευέλικτο τρόπο.

Or. en
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Τροπολογία 326
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης, κοινοποίησης και διαλόγου, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοποίηση 
αποτελεσμάτων στους τελικούς χρήστες, 
τους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, τη βιομηχανία και τους 
φορείς χάραξης πολιτικής. Αναμένεται μια 
ανακοίνωση με ευαισθησία στα ζητήματα 
που αφορούν το φύλο. Στο βαθμό αυτό, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να 
χρησιμοποιεί δίκτυα για μεταφορά 
πληροφοριών. Οι δραστηριότητες 
κοινοποίησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Θα προαχθεί η ελεύθερη ανοιχτή 
πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και
επιστημονικά στοιχεία που έχουν 
παραχθεί ή συλλεχθεί στο πλαίσιο 
έρευνας που έχει χρηματοδοτηθεί από τον 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020.
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Τροπολογία 327
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η ελεύθερη ανοικτή πρόσβαση σε 
δημοσιεύσεις που πηγάζουν από έρευνες 
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι 
υποχρεωτική. Θα προαχθεί η ελεύθερη 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 
στο πλαίσιο ερευνών που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»..



PE492.816v01-00 108/144 AM\907982EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης, κοινοποίησης και διαλόγου, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοποίηση 
αποτελεσμάτων στους τελικούς χρήστες, 
τους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, τη βιομηχανία και τους 
φορείς χάραξης πολιτικής. Στο βαθμό 
αυτό, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
ενδέχεται να χρησιμοποιεί δίκτυα για 
μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η βιώσιμη και ανοικτή πρόσβαση στις
δημοσιεύσεις που παράγονται ως
αποτέλεσμα της έρευνας που
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του
προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
προωθηθεί και όπου κρίνεται σκόπιμο το 
κόστος της δημοσίευσης θα καταστεί 
επιλέξιμη δαπάνη. 
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Τροπολογία 329
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η κοινοποίηση δημοσιεύεται εξ ονόματος
της ΕΕ με την επικύρωση του ΣΕΣ.

Or. fr
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Τροπολογία 330
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Θα επιδιωχθεί επίσης η προώθηση και η
προβολή του ρόλου των ερευνητών και 
των φορέων καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 331
Philippe Lamberts



AM\907982EL.doc 111/144 PE492.816v01-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα και στα δεδομένα που 
λαμβάνονται), κοινοποίησης και διαλόγου, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοποίηση 
αποτελεσμάτων στους τελικούς χρήστες, 
τους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, τη βιομηχανία και τους 
φορείς χάραξης πολιτικής. Στο βαθμό 
αυτό, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
ενδέχεται να χρησιμοποιεί δίκτυα για 
μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Or. fr

Τροπολογία 332
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύνολο της έρευνας και καινοτομίας 
ερείδεται εξ ολοκλήρου στην ικανότητα 
των επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών σε όλο τον κόσμο να έχουν 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές 
πληροφορίες, να τις ανταλλάσσουν και να 
τις χρησιμοποιούν.  Για να ενισχυθεί η 
κυκλοφορία και η αξιοποίηση των 
γνώσεων, η ελεύθερη ανοικτή πρόσβαση 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, η οποία 
περιλαμβάνεται ήδη στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να 
αποτελέσει τη γενική αρχή για τις 
επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 
Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση σε 
άλλα επιστημονικά δεδομένα που 
παράγονται ή συλλέγονται στο πλαίσιο 
δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνών, 
ούτως ώστε η ανοικτή πρόσβαση σε 
ανάλογα δεδομένα να καταστεί ο γενικός 
κανόνας έως το 2020..

Or. en

Τροπολογία 333
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα προβλέπεται πρόσθετη εκμετάλλευση 
και διάδοση των αποτελεσμάτων σχετικά 
με τεχνολογίες που έχουν τη δυνατότητα 
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να αντιμετωπίσουν μείζονες κοινωνιακές 
προκλήσεις, επί παραδείγματι, μιας 
καινοτόμου ιατρικής τεχνολογίας (όπως 
φάρμακα, διάγνωση ή εμβόλιο) ή 
τεχνολογίες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. 

Or. en

Τροπολογία 334
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εστίαση της διεθνούς συνεργασίας στο 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τρεις 
μεγάλες ομάδες χωρών:

Η εστίαση της διεθνούς συνεργασίας στο
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα
πραγματοποιείται σε συνδυασμό με
βιομηχανοποιημένες και αναδυόμενες
οικονομίες, χώρες της διεύρυνσης και 
γειτονικές χώρες, και αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των ομάδων χωρών στις οποίες πρέπει να δοθεί έμφαση είναι ταυτόσημος με
εκείνον του 7ου προγράμματος πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης με τροποποιημένη όμως σειρά. 
Οι αναδυόμενες χώρες που βρίσκονται στην τελευταία σειρά μεταφέρονται πλέον στην πρώτη. 
Η απουσία μιας στρατηγικής προσέγγισης που αναγγέλλεται δύο παραγράφους μετά (και της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία που αναμένεται για το φθινόπωρο, θα 
ήταν πρώιμο να θεσπιστούν προτεραιότητες μεταξύ των διαφορετικών αυτών ομάδων χωρών.

Τροπολογία 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγική φράση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εστίαση της διεθνούς συνεργασίας στο 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τρεις 
μεγάλες ομάδες χωρών:

Η εστίαση της διεθνούς συνεργασίας στο 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τρεις 
μεγάλες ομάδες χωρών:
βιομηχανοποιημένες και αναδυόμενες 
οικονομίες· χώρες της διεύρυνσης και 
γειτονικές χώρες, και αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των ομάδων χωρών στις οποίες πρέπει να δοθεί έμφαση είναι ταυτόσημος με
εκείνον του 7ου προγράμματος πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης με τροποποιημένη όμως σειρά. 
Οι αναδυόμενες χώρες που βρίσκονται στην τελευταία σειρά μεταφέρονται πλέον στην πρώτη. 
Η απουσία μιας στρατηγικής προσέγγισης που αναγγέλλεται δύο παραγράφους μετά (και της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία που αναμένεται για το φθινόπωρο, θα 
ήταν πρώιμο να θεσπιστούν προτεραιότητες μεταξύ των διαφορετικών αυτών ομάδων χωρών.

Τροπολογία 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) βιομηχανοποιημένες και αναδυόμενες 
οικονομίες,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 337
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

(1) βιομηχανοποιημένες και αναδυόμενες 
οικονομίες,

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μεταφορά στην κύρια παράγραφο. Η απουσία μιας στρατηγικής προσέγγισης που αναγγέλλεται
δύο παραγράφους μετά (και της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία που 
αναμένεται για το φθινόπωρο, θα ήταν πρώιμο να θεσπιστούν προτεραιότητες μεταξύ των 
διαφορετικών αυτών ομάδων χωρών.

Τροπολογία 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) χώρες της διεύρυνσης και γειτονικές 
χώρες· και

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 339
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) χώρες της διεύρυνσης και γειτονικές 
χώρες· και

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Μεταφορά στην κύρια παράγραφο. Η απουσία μιας στρατηγικής προσέγγισης που αναγγέλλεται
δύο παραγράφους μετά (και της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία που 
αναμένεται για το φθινόπωρο, θα ήταν πρώιμο να θεσπιστούν προτεραιότητες μεταξύ των 
διαφορετικών αυτών ομάδων χωρών.

Τροπολογία 340
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) αναπτυσσόμενες χώρες. διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μεταφορά στην κύρια παράγραφο. Η απουσία μιας στρατηγικής προσέγγισης που αναγγέλλεται
δύο παραγράφους μετά (και της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία που 
αναμένεται για το φθινόπωρο, θα ήταν πρώιμο να θεσπιστούν προτεραιότητες μεταξύ των 
διαφορετικών αυτών ομάδων χωρών.

Τροπολογία 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) αναπτυσσόμενες χώρες. διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου απαιτείται, το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα προωθεί τη συνεργασία σε 
περιφερειακό ή πολυμερές επίπεδο. Η 
διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία αποτελεί βασική πτυχή των 
παγκόσμιων δεσμεύσεων της ΕΕ και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
εταιρική σχέση της ΕΕ με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η πρόοδος 
προς την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας.

Όπου απαιτείται, το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα προωθεί τη συνεργασία σε 
περιφερειακό ή πολυμερές επίπεδο. Η 
διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία αποτελεί βασική πτυχή των 
παγκόσμιων δεσμεύσεων της ΕΕ και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
εταιρική σχέση της ΕΕ με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η πρόοδος 
προς την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας. Σύμφωνα με την
αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης, 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή
στοχευμένες δράσεις με τις χώρες αυτές
στους τομείς που θέτουν βάσεις για την
ανάπτυξη και συμβάλλουν στον
περιεκτικό της χαρακτήρα, ιδίως την
κοινωνική προστασία, την υγεία και την 
εκπαίδευση καθώς και την προστασία 
του περιβάλλοντος, τα μέτρα πρόληψης 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν. 

Or. fr

Τροπολογία 343
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου απαιτείται, το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα προωθεί τη συνεργασία σε 
περιφερειακό ή πολυμερές επίπεδο. Η 
διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία αποτελεί βασική πτυχή των 
παγκόσμιων δεσμεύσεων της ΕΕ και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
εταιρική σχέση της ΕΕ με τις 

Όπου απαιτείται, το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα προωθεί τη συνεργασία σε 
περιφερειακό ή πολυμερές επίπεδο. Η 
διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία αποτελεί βασική πτυχή των 
παγκόσμιων δεσμεύσεων της ΕΕ και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
εταιρική σχέση της ΕΕ με τις 
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αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η πρόοδος 
προς την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας.

αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η πρόοδος 
προς την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας. Σύμφωνα με την
αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης, 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή
στοχευμένες δράσεις με τις χώρες αυτές
στους τομείς που θέτουν βάσεις για την
ανάπτυξη και συμβάλλουν στον
περιεκτικό της χαρακτήρα, ιδίως την
κοινωνική προστασία, την υγεία και την 
εκπαίδευση καθώς και την προστασία 
του περιβάλλοντος, τα μέτρα πρόληψης 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν.

Or. fr

Τροπολογία 344
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου απαιτείται, το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα προωθεί τη συνεργασία σε 
περιφερειακό ή πολυμερές επίπεδο. Η 
διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία αποτελεί βασική πτυχή των 
παγκόσμιων δεσμεύσεων της ΕΕ και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
εταιρική σχέση της ΕΕ με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η πρόοδος
προς την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας.

Όπου απαιτείται, το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα προωθεί τη συνεργασία σε 
περιφερειακό ή πολυμερές επίπεδο. Η 
διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία αποτελεί βασική πτυχή των 
παγκόσμιων δεσμεύσεων της ΕΕ και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
εταιρική σχέση της ΕΕ με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η πρόοδος 
προς την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας. Σύμφωνα με την
αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης, 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή
στοχευμένες δράσεις με τις χώρες αυτές
στους τομείς που θέτουν βάσεις για την
ανάπτυξη και συμβάλλουν στον
περιεκτικό της χαρακτήρα, ιδίως την
κοινωνική προστασία, την υγεία και την 
εκπαίδευση καθώς και την προστασία 
του περιβάλλοντος, τα μέτρα πρόληψης 
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της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για αναπτυσσόμενες χώρες, δεν είναι ανώφελο να υπενθυμιστεί ότι οι
δράσεις πρέπει να τοποθετούνται στο πλαίσιο των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής της
Ένωσης όπως αυτοί προσδιορίζονται στην ανακοίνωση με τίτλο "αύξηση του αντικτύπου της
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή", COM(2011) 637 τελικό.

Τροπολογία 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 21 του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 καθορίζει τις γενικές αρχές για τη 
συμμετοχή των οργανισμών τρίτων χωρών 
και διεθνών οργανισμών. Καθώς η έρευνα 
και η καινοτομία εν γένει επωφελούνται σε 
μεγάλο βαθμό από ένα άνοιγμα προς τις 
τρίτες χώρες, στο πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα συνεχίσει να ισχύει η αρχή του 
γενικού ανοίγματος, με ταυτόχρονη 
ενθάρρυνση της αμοιβαίας πρόσβασης στα 
προγράμματα των τρίτων χωρών. Για 
ορισμένους τομείς, ωστόσο, συνιστάται 
μια πιο συντηρητική προσέγγιση για τη 
διαφύλαξη του ευρωπαϊκού συμφέροντος.

Το άρθρο 21 του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 καθορίζει τις γενικές αρχές για τη 
συμμετοχή των οργανισμών τρίτων χωρών 
και διεθνών οργανισμών. Καθώς η έρευνα 
και η καινοτομία εν γένει επωφελούνται σε 
μεγάλο βαθμό από ένα άνοιγμα προς τις 
τρίτες χώρες, στο πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 θα συνεχίσει να ισχύει η αρχή του 
γενικού ανοίγματος, με ταυτόχρονη 
ενθάρρυνση της αμοιβαίας πρόσβασης στα 
προγράμματα των τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 346
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, υλοποιείται ποικιλία 
στοχευμένων δράσεων με την υιοθέτηση 
στρατηγικής προσέγγισης στη διεθνή 
συνεργασία βάσει του κοινού συμφέροντος 
και του αμοιβαίου οφέλους και με την 
προώθηση της συνεργασίας και των 
συνεργειών με δραστηριότητες των 
κρατών μελών. Αυτό θα περιλαμβάνει ένα 
μηχανισμό στήριξης κοινών προσκλήσεων 
και τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης 
προγραμμάτων μαζί με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς.

Οι στοχευμένες δράσεις υλοποιούνται με 
την υιοθέτηση στρατηγικής προσέγγισης  
βάσει του κοινού συμφέροντος και του 
αμοιβαίου οφέλους. Θα επιδιωχθεί ο 
συντονισμός και οι συνέργειες με 
δραστηριότητες των κρατών μελών. Αυτό 
θα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό στήριξης 
κοινών προσκλήσεων και τη δυνατότητα 
συγχρηματοδότησης προγραμμάτων μαζί 
με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 347
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, υλοποιείται ποικιλία 
στοχευμένων δράσεων με την υιοθέτηση 
στρατηγικής προσέγγισης στη διεθνή 
συνεργασία βάσει του κοινού συμφέροντος 
και του αμοιβαίου οφέλους και με την 
προώθηση της συνεργασίας και των 
συνεργειών με δραστηριότητες των 
κρατών μελών. Αυτό θα περιλαμβάνει ένα 
μηχανισμό στήριξης κοινών προσκλήσεων 
και τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης 
προγραμμάτων μαζί με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς.

Οι στοχευμένες δράσεις υλοποιούνται με 
την υιοθέτηση στρατηγικής προσέγγισης  
βάσει του κοινού συμφέροντος και του 
αμοιβαίου οφέλους. Θα επιδιωχθεί ο 
συντονισμός και οι συνέργειες με 
δραστηριότητες των κρατών μελών. Αυτό 
θα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό στήριξης 
κοινών προσκλήσεων και τη δυνατότητα
συγχρηματοδότησης προγραμμάτων μαζί 
με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών των κρατών μελών πρέπει να ενθαρρύνεται
αναμφίβολα, δεδομένων όμως των πρακτικών δυσχερειών και των καθυστερήσεων που
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παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα δεν είναι
δυνατόν να θεωρηθεί ως πανάκεια. Η Ένωση πρέπει επίσης να μπορεί η ίδια να προβαίνει σε
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες χωρίς να περιορίζεται στις κοινές εκκλήσεις των κρατών 
μελών. Οι δύο αυτές δυνατότητες πρέπει να είναι ανοικτές ταυτόχρονα, κάτι που η παρουσία 
διατύπωση επ' ουδενί εγγυάται.

Τροπολογία 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, υλοποιείται ποικιλία 
στοχευμένων δράσεων με την υιοθέτηση 
στρατηγικής προσέγγισης στη διεθνή 
συνεργασία βάσει του κοινού συμφέροντος 
και του αμοιβαίου οφέλους και με την 
προώθηση της συνεργασίας και των 
συνεργειών με δραστηριότητες των 
κρατών μελών. Αυτό θα περιλαμβάνει ένα 
μηχανισμό στήριξης κοινών προσκλήσεων 
και τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης 
προγραμμάτων μαζί με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς.

Οι στοχευμένες δράσεις υλοποιούνται με 
την υιοθέτηση στρατηγικής προσέγγισης  
βάσει του κοινού συμφέροντος και του 
αμοιβαίου οφέλους. Θα επιδιωχθεί ο 
συντονισμός και οι συνέργειες με 
δραστηριότητες των κρατών μελών. Αυτό 
θα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό στήριξης 
κοινών προσκλήσεων και τη δυνατότητα 
συγχρηματοδότησης προγραμμάτων μαζί 
με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών των κρατών μελών πρέπει να ενθαρρύνεται
αναμφίβολα, δεδομένων όμως των πρακτικών δυσχερειών και των καθυστερήσεων που
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα δεν είναι
δυνατόν να θεωρηθεί ως πανάκεια. Η Ένωση πρέπει επίσης να μπορεί η ίδια να προβαίνει σε
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες χωρίς να περιορίζεται στις κοινές εκκλήσεις των κρατών 
μελών. Οι δύο αυτές δυνατότητες πρέπει να είναι ανοικτές ταυτόχρονα, κάτι που η παρουσία 
διατύπωση επ' ουδενί εγγυάται.

Τροπολογία 349
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Η συνέχιση της Σύμπραξης 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 
για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP2) στον 
τομέα των κλινικών δοκιμών για ιατρικές 
παρεμβάσεις κατά του HIV, της ελονοσίας 
και της φυματίωσης,

(α) Η συνέχιση και η ενίσχυση της 
Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές 
Δοκιμές (EDCTP2) στον τομέα των 
κλινικών δοκιμών για ιατρικές 
παρεμβάσεις κατά του HIV, της ελονοσίας 
και της φυματίωσης,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα, το EDCTP φαίνεται να έχει βρει το ρυθμό του και να είναι
επαρκώς αποτελεσματικό προκειμένου να προσελκύσει σημαντικές εξωτερικές επενδύσεις. Στο
βαθμό που τα μέσα του θα αυξηθούν, μια διεύρυνση της εντολής του σε μεταδοτικές ασθένειες 
που σήμερα παραμελούνται θα μπορούσε να είναι αιτιολογημένη. 

Τροπολογία 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Η συνέχιση της Σύμπραξης 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 
για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP2) στον 
τομέα των κλινικών δοκιμών για ιατρικές 
παρεμβάσεις κατά του HIV, της ελονοσίας 
και της φυματίωσης,

(α) Η συνέχιση και η ενίσχυση  της 
Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές 
Δοκιμές (EDCTP2) στον τομέα των 
κλινικών δοκιμών για ιατρικές 
παρεμβάσεις κατά του HIV, της ελονοσίας 
και της φυματίωσης,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα, το EDCTP φαίνεται να έχει βρει το ρυθμό του και να είναι
επαρκώς αποτελεσματικό προκειμένου να προσελκύσει σημαντικές εξωτερικές επενδύσεις. Στο
βαθμό που τα μέσα του θα αυξηθούν, μια διεύρυνση της εντολής του σε μεταδοτικές ασθένειες 
που σήμερα παραμελούνται θα μπορούσε να είναι αιτιολογημένη. 
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Τροπολογία 351
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Η συνέχιση της Σύμπραξης 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 
για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP2) στον 
τομέα των κλινικών δοκιμών για ιατρικές 
παρεμβάσεις κατά του HIV, της ελονοσίας 
και της φυματίωσης,

(α) Η συνέχιση και η ενίσχυση  της 
Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές 
Δοκιμές (EDCTP2) στον τομέα των 
κλινικών δοκιμών για ιατρικές 
παρεμβάσεις κατά του HIV, της ελονοσίας 
και της φυματίωσης,

Or. fr

Τροπολογία 352
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) Η έρευνα στον τομέα της 
ραδιοαστρονομίας μεταξύ Ευρώπης και 
Αφρικής όπως ζητήθηκε στην εγκριθείσα 
από το Κοινοβούλιο γραπτή δήλωση 
45/2011 και στο πλαίσιο της διάσκεψης 
κορυφής Αφρικής-Ένωσης του 2011 που 
θα ενισχύσεις τις επενδύσεις της Αφρικής 
και τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα για 
μια αμοιβαίως επωφελή εταιρική σχέση 
με την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 353
Henri Weber
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) Η στρατηγική αυτή προσέγγιση θα
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
αφιέρωση του 4% του δημοσιονομικού 
φακέλου του Ορίζοντα 2020 σε δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 354
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική αυτή προσέγγιση θα πρέπει
να έχει ως αποτέλεσμα την αφιέρωση του
4% του δημοσιονομικού φακέλου του 
Ορίζοντα 2020 σε δράσεις διεθνούς 
συνεργασίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη ενός ποσοστού για τις δράσεις διεθνούς συνεργασίας συμμορφούται με τα άρθρα 180 
και ΣΛΕΕ. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε το μερίδιο των δράσεων αυτών στο 7ο
PCRD δεδομένου ότι έχει εντοπιστεί προϋπολογισμός μόνο για τις οριζόντιες δράσεις ο οποίος 
όμως κυμαίνεται από 2 έως 2,5%. Το προτεινόμενο ποσοστό του 4% ανταποκρίνεται στο μέσο 
όρο που σημειώθηκε μεταξύ 1990 και 2006.

Τροπολογία 355
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Θα προωθηθούν οριζόντιες δράσεις μεταξύ 
του μέρους «Επιστήμη Αριστείας» και των 
κοινωνιακών προκλήσεων και των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και των 
βιομηχανικών τεχνολογιών για την από 
κοινού ανάπτυξη νέων γνώσεων, 
μελλοντικών και αναδυόμενων 
τεχνολογιών, ερευνητικών υποδομών και 
βασικών δεξιοτήτων. Οι ερευνητικές 
υποδομές θα αξιοποιηθούν επίσης για 
ευρύτερη χρήση στην κοινωνία, για 
παράδειγμα στις δημόσιες υπηρεσίες, για 
την προώθηση της επιστήμης, της 
ασφάλειας των πολιτών και του 
πολιτισμού. Επιπροσθέτως, ο καθορισμός 
προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση των 
άμεσων δράσεων του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών και των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) θα συντονίζεται 
επαρκώς με τα άλλα μέρη του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Θα προωθηθούν οριζόντιες δράσεις μεταξύ 
του μέρους «Επιστήμη Αριστείας» και των 
κοινωνιακών προκλήσεων και των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και των 
βιομηχανικών τεχνολογιών για την από 
κοινού ανάπτυξη νέων γνώσεων, 
μελλοντικών και αναδυόμενων 
τεχνολογιών, ερευνητικών υποδομών και 
βασικών δεξιοτήτων. Οι ερευνητικές 
υποδομές θα αξιοποιηθούν επίσης για 
ευρύτερη χρήση στην κοινωνία, για 
παράδειγμα στις δημόσιες υπηρεσίες, για 
την προώθηση της επιστήμης, της 
ασφάλειας των πολιτών και του 
πολιτισμού. Η ακαδημαϊκή και 
επιστημονική βιβλιογραφία είναι, από 
αυτήν την άποψη, βασικό στοιχείο των 
υποδομών έρευνας. Είναι, συνεπώς, 
ζωτικής σημασίας τα ευρήματα που 
προκύπτουν από την έρευνα και 
επικυρώνονται μέσω του έργου 
ερευνητών που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της Ένωσης να 
καθίστανται προσβάσιμα στο σύνολο της 
επιστημονικής κοινότητας.
Επιπροσθέτως, ο καθορισμός 
προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση των 
άμεσων δράσεων του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών και των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) θα συντονίζεται 
επαρκώς με τα άλλα μέρη του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Or. fr

Τροπολογία 356
Anna Záborská, Jan Březina

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

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η 
αποτελεσματική συμβολή στους στόχους 
της Ευρώπης 2020 και της «Ένωσης 
καινοτομίας» θα απαιτήσει την ανάπτυξη 
λύσεων με διεπιστημονικά 
χαρακτηριστικά, οι οποίες θα καλύπτουν 
συνεπώς πολλαπλούς ειδικούς στόχους του
προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα αποδοθεί στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία. Η ισότητας των 
φύλων θα αντιμετωπιστεί ως οριζόντιο 
ζήτημα προκειμένου να διορθωθούν οι 
ανισορροπίες μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και προκειμένου να ενσωματωθεί η 
διάσταση της ισότητας των φύλων στον 
προγραμματισμό και το περιεχόμενο της 
έρευνας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 περιλαμβάνει ειδικές 
διατάξεις για την παροχή κινήτρων όσον 
αφορά τις εν λόγω οριζόντιες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής ομαδοποίησης 
προϋπολογισμών. Περιλαμβάνονται 
επίσης, π.χ. η δυνατότητα χρήσης των 
διατάξεων για τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
και το ειδικό μέσο ΜΜΕ από τις 
κοινωνιακές προκλήσεις και τις 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες.

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η 
αποτελεσματική συμβολή στους στόχους 
της Ευρώπης 2020 και της «Ένωσης 
καινοτομίας» θα απαιτήσει την ανάπτυξη 
λύσεων με διεπιστημονικά 
χαρακτηριστικά, οι οποίες θα καλύπτουν 
συνεπώς πολλαπλούς ειδικούς στόχους του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα αποδοθεί στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία. Η ισότητας 
ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες θα 
αντιμετωπιστεί ως οριζόντιο ζήτημα 
προκειμένου να διορθωθούν οι 
ανισορροπίες μεταξύ γυναικών και 
ανδρών. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
πρέπει να σέβεται την επιστημονική 
αριστεία και τα επαγγελματικά προσόντα 
των προωθώντας ταυτόχρονα την 
ισότητα ευκαιριών για άνδρες και 
γυναίκες στο πλαίσιο της έρευνας και 
καινοτομίας. Περιλαμβάνει ειδικές 
διατάξεις για την παροχή κινήτρων όσον 
αφορά τις εν λόγω οριζόντιες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής ομαδοποίησης 
προϋπολογισμών. Περιλαμβάνονται 
επίσης, π.χ. η δυνατότητα χρήσης των 
διατάξεων για τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
και το ειδικό μέσο ΜΜΕ από τις 
κοινωνιακές προκλήσεις και τις 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να βραβεύονται οι
καλύτεροι υπότροφοι του προγράμματος
Ορίζοντας 2020 και τα καλύτερα 
προγράμματα θα απονέμονται συμβολικά 
βραβεία για κάθε θεματικό τομέα σε 
όλους τους πυλώνες. 

Or. en

Τροπολογία 358
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, τα ευφυή δίκτυα, τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών, την ενσωμάτωση 
της δράσης για το κλίμα ή της διάστασης 
του φύλου, τη νανοϊατρική, τα προηγμένα 
υλικά για ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
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διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 359
Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τη γενετική μηχανική με 
βάση προϊόντα φυτικής προέλευσης, τα 
προηγμένα υλικά για ελαφρά οχήματα ή 
την ανάπτυξη βιομηχανικών διαδικασιών 
και προϊόντων βιολογικής προέλευσης. 
Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθούν έντονες 
συνέργειες μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και της ανάπτυξης 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
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διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τις μεθόδους δοκιμών που 
επιτρέπουν καλύτερες προβλέψεις και 
είναι καταλληλότερες για τους 
ανθρώπους, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
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ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση ενός υγιούς και ενεργού  βίου αποτελεί μείζονα κοινωνιακή πρόκληση. Assurer 
une vie en pleine santé et active est un défi de société majeur. Απαιτούνται επειγόντως
ερευνητικές μέθοδοι αποτελεσματικότερες, που θα επιτρέπουν καλύτερες προβλέψεις και θα
είναι καταλληλότερες για τους ανθρώπους.

Τροπολογία 361
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών και μιας δίκαιης οικονομίας. 
Στα παραδείγματα όπου δύνανται να 
αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
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βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών καθώς και 
κοινωνικής καινοτομίας. Αυτό θα ληφθεί 
ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη των 
πολυετών στρατηγικών και τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων για κάθε έναν από τους 
ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις, περιλαμβανομένων 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, θα πρέπει να συμμετάσχουν 
πλήρως στην υλοποίηση και σε πολλές 
περιπτώσεις, θα χρειαστούν επίσης δράσεις 
που θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από 
τις τεχνολογίες εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες και τις σχετικές 
κοινωνικές προκλήσεις. Η επιτυχία της
εφαρμογής των αναγκαίων μεταβολών
εξαρτάται στην πραγματικότητα από τη
δημόσια δέσμευση στον τομέα της 
επιστήμης και της καινοτομίας και τα 
οφέλη που απορρέουν. 

Or. en

Τροπολογία 362
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
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αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα 
περιλαμβανομένων των θαλασσίων 
μεταφορών), τα ευφυή συστήματα 
μεταφορών, την ενσωμάτωση της δράσης 
για το κλίμα, τη νανοϊατρική, τα 
προηγμένα υλικά για ελαφρά οχήματα ή 
την ανάπτυξη βιομηχανικών διαδικασιών 
και προϊόντων βιολογικής προέλευσης. 
Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθούν έντονες 
συνέργειες μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και της ανάπτυξης 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 363
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
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δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Οι έξυπνες πλατφόρμες
εξειδίκευσης πρόκειται να
διαδραματίσουν βασικό ρόλο για το
σκοπό αυτό, ιδιαίτερα από πλευράς
δημιουργίας και εργασίας στο διαδίκτυο, 
ανταλλαγής πληροφοριών, 
αδελφοποιήσεων πόλεων και στήριξης
των πολιτικών για την έρευνα και την 
καινοτομία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη την ειδική κατάσταση στις 
εξαιρετικά απόμακρες περιφέρειες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι έξυπνες πλατφόρμες εξειδίκευσης έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο, διευκολύνοντας
την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπλέκοντας τους ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν
διάφορες προοπτικές στην εφαρμογή των δράσεων για την επίτευξη των στόχων ενώ πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση στις εξαιρετικά απόμακρες περιφέρειεςόπως αναφέρεται
στη γενική ανακοίνωση για τον Ορίζοντα 2020 (COM(2011)808τελ.).
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Τροπολογία 364
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις, ιδίως οι 
οργανώσεις που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στον προσδιορισμό 
των θεμάτων έρευνας καθώς και στην 
υλοποίηση και σε πολλές περιπτώσεις, θα 
χρειαστούν επίσης δράσεις που θα 
συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από τις 
τεχνολογίες εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες και τις σχετικές 
κοινωνικές προκλήσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 365
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στο 
συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 με τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική ή το πρόγραμμα 
Erasmus για όλους: το πρόγραμμα της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον Αθλητισμό 
ή το πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη. 
Αυτό περιλαμβάνει την κατάλληλη 
συνάρθρωση με τα ταμεία της πολιτικής 
για τη συνοχή, όπου η υποστήριξη στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την έρευνα και 
την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο 
δύναται να αποτελέσει ένα «σκαλί προς 
την αριστεία», η σύσταση περιφερειακών 
κέντρων αριστείας δύναται να συμβάλλει 
στη μείωση του χάσματος καινοτομίας 
στην Ευρώπη ή η υποστήριξη μεγάλης 
κλίμακας προγραμμάτων επίδειξης και 
προγραμμάτων δοκιμαστικής εφαρμογής 
δύναται να συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου της δημιουργίας βιομηχανικής 
υπεροχής στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στο 
συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 με τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική ή το πρόγραμμα 
Erasmus για όλους: το πρόγραμμα της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον Αθλητισμό 
ή το πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη. 
Αυτό περιλαμβάνει την κατάλληλη 
συνάρθρωση με τα ταμεία της πολιτικής 
για τη συνοχή, όπου η υποστήριξη στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την έρευνα και 
την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο 
δύναται να αποτελέσει ένα «σκαλί προς 
την αριστεία», η σύσταση περιφερειακών 
κέντρων αριστείας δύναται να συμβάλλει 
στη μείωση του χάσματος καινοτομίας 
στην Ευρώπη ή η υποστήριξη μεγάλης 
κλίμακας προγραμμάτων επίδειξης και 
προγραμμάτων δοκιμαστικής εφαρμογής 
δύναται να συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου της δημιουργίας βιομηχανικής 
υπεροχής στην Ευρώπη. Η συνέργια αυτή
θα επιτρέψει στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες την ισότιμη πρόσβαση στα 
προγράμματα του Ορίζοντα 2020 χωρίς 
να μειώνεται ο βασικός στόχος της 
πολιτικής συνοχής. 

Or. en
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Τροπολογία 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στο 
συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 με τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική ή το πρόγραμμα 
Erasmus για όλους: το πρόγραμμα της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον Αθλητισμό 
ή το πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη. 
Αυτό περιλαμβάνει την κατάλληλη 
συνάρθρωση με τα ταμεία της πολιτικής 
για τη συνοχή, όπου η υποστήριξη στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την έρευνα και 
την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο 
δύναται να αποτελέσει ένα «σκαλί προς 
την αριστεία», η σύσταση περιφερειακών 
κέντρων αριστείας δύναται να συμβάλλει 
στη μείωση του χάσματος καινοτομίας 
στην Ευρώπη ή η υποστήριξη μεγάλης 
κλίμακας προγραμμάτων επίδειξης και 
προγραμμάτων δοκιμαστικής εφαρμογής 
δύναται να συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου της δημιουργίας βιομηχανικής 
υπεροχής στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στο 
συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 με τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική ή το πρόγραμμα 
Erasmus για όλους: το πρόγραμμα της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον Αθλητισμό 
ή το πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη, 
Πρόγραμμα Life και Αποθεματικό για 
τους Νεοεισερχόμενους (NER300). Αυτό 
περιλαμβάνει την κατάλληλη συνάρθρωση 
με τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή, 
όπου η υποστήριξη στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων για την έρευνα και την 
καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο 
δύναται να αποτελέσει ένα «σκαλί προς 
την αριστεία», η σύσταση περιφερειακών 
κέντρων αριστείας δύναται να συμβάλλει 
στη μείωση του χάσματος καινοτομίας 
στην Ευρώπη ή η υποστήριξη μεγάλης 
κλίμακας προγραμμάτων επίδειξης και 
προγραμμάτων δοκιμαστικής εφαρμογής 
δύναται να συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου της δημιουργίας βιομηχανικής 
υπεροχής στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση των
συνεργιών μεταξύ πολιτικών, θα έπρεπε
να καθιερωθούν μέσα για διαύλους προς 
την αριστεία τόσο στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 όσο και 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. 
Πρέπει καθιερωθούν μέτρα για τον
εντοπισμό των πλέον υποσχόμενων
κέντρων («κέντρα αριστείας»), 
προβλέποντας την σφραγίδα αριστείας 
για τα κέντρα αυτά. 

Or. en

Τροπολογία 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προαναφερθείς συντονισμός 
περιλαμβάνει την απαραίτητη 
συνάρθρωση με τα ταμεία πολιτικής για 
τη συνοχή, στα οποία η υποστήριξη της 
ανάπτυξης δυνατοτήτων για έρευνα και 
καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο 
δύναται να ενεργήσει ως «κλίμακα 
αριστείας» και η καθιέρωση 
περιφερειακών κέντρων αριστείας 
δύναται να συνδράμει στο κλείσιμο του 
χάσματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν στο έπακρο για να 
στηρίξουν την ανάπτυξη δυνατοτήτων 
στις περιοχές μέσω ειδικών 
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην 
ίδρυση κέντρων αριστείας, τον 
εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων, την 
αγορά επιστημονικού εξοπλισμού, τη 
μεταφορά τοπικής τεχνολογίας, την 
υποστήριξη σε νεοσύστατες ή 
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καινοτόμους εταιρείες, την τοπική 
διάδραση μεταξύ της βιομηχανίας και 
του ακαδημαϊκού χώρου, τη δημιουργία 
ομάδων στους τομείς προτεραιότητας του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και να 
λειτουργήσουν ως πηγή μικρών 
επιδοτήσεων για την ετοιμασία 
προτάσεων που πρόκειται να υποβληθούν 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπ. 38 της έκθεσης Carvalho.

Τροπολογία 369
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επιτευχθεί αειφόρος 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί η συμβολή των δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων. Αυτό είναι 
απαραίτητο για την ενοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και για την 
υλοποίηση της Ένωσης καινοτομίας, του 
Ψηφιακού θεματολογίου και άλλων 
εμβληματικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Επιπροσθέτως, η υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία προϋποθέτουν την εξεύρεση 
βέλτιστων λύσεων από τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εταίρων οι 
οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά 
κοινά συμφέροντα.

Προκειμένου να επιτευχθεί αειφόρος 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί η συμβολή των δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων. Προκειμένου
ιδιαίτερα να επιτευχθεί ο στόχος της
Ένωσης για 3% των επενδύσεων στον
τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, οι 
ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να αυξηθούν 
σημαντικά. Αυτό είναι απαραίτητο για 
την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας και για την υλοποίηση της 
Ένωσης καινοτομίας, του Ψηφιακού 
θεματολογίου και άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Για το
σκοπό αυτό οι πόροι της Ένωσης πρέπει
να ενεργήσουν στο μέτρο του δυνατού ως 
μοχλός για περισσότερες ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις. Επιπροσθέτως, η 
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υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία 
προϋποθέτουν την εξεύρεση βέλτιστων 
λύσεων από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των εταίρων οι οποίοι έχουν διαφορετικές 
απόψεις, αλλά κοινά συμφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 370
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
περιλαμβάνει ένα πεδίο εφαρμογής και ένα 
σαφές σύνολο κριτηρίων για τη σύσταση 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων και 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων. Οι συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δύνανται να 
βασίζονται σε συμβατική συμφωνία 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
και δύνανται, σε λίγες περιπτώσεις, να 
αποτελέσουν θεσμικές συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (όπως οι 
Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες και οι 
Κοινές Επιχειρήσεις).

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
περιλαμβάνει ένα πεδίο εφαρμογής και ένα 
σαφές σύνολο κριτηρίων για τη σύσταση 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων και 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων. Οι συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δύνανται να 
βασίζονται σε συμβατική συμφωνία 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
εις τρόπον ώστε οι δημόσιες επενδύσεις 
να αυξήσουν τις πραγματικές ιδιωτικές 
επενδύσεις για την παροχή αξιόλογων 
αποτελεσμάτων τόσο για τον ιδιωτικό 
τομέα όσο και για την κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 371
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υφιστάμενες συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιων φορέων και μεταξύ δημόσιων 

Οι υφιστάμενες συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιων φορέων και μεταξύ δημόσιων 
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και ιδιωτικών φορέων δύνανται να 
ενισχυθούν από το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020, υπό την προϋπόθεση ότι 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του εν λόγω προγράμματος, ότι πληρούν 
τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 
για το πρόγραμμα και ότι έχουν 
πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο σε 
σχέση με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την επίδειξη (ΠΠ7).

και ιδιωτικών φορέων δύνανται να 
ενισχυθούν από το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020, υπό την προϋπόθεση ότι 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του εν λόγω προγράμματος, ότι πληρούν 
τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 
για το πρόγραμμα και ότι έχουν 
πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο σε 
σχέση με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την επίδειξη (ΠΠ7). Τα επιστημονικά
κέντρα και μουσεία που χρησιμοποιούν
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα με επιστημονικά ιδρύματα, 
εταιρείες, ενώσεις και πολίτες, μπορούν 
επίσης να λαμβάνουν υποστήριξη από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 δεδομένου 
ότι αντιμετωπίζουν βασικές κοινωνιακές 
προκλήσεις σε σχέση με τη στρατηγική 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Or. en

Τροπολογία 372
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι Κοινές Επιχειρήσεις που θεσπίστηκαν 
στο ΠΠ7 βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης και για τις οποίες δύναται να 
δοθεί περαιτέρω ενίσχυση βάσει των 
παραπάνω όρων, είναι οι εξής: η 
Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 
(IMI), το Clean Sky, το ερευνητικό σχέδιο 
ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
(SESAR), οι Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνου (FCH) και τα ενσωματωμένα 
συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS) και 
η νανοηλεκτρονική (ENIAC). Οι δύο 
τελευταίες μπορούν να συνδυαστούν σε 

Οι Κοινές Επιχειρήσεις που θεσπίστηκαν 
στο ΠΠ7 βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης και για τις οποίες δύναται να 
δοθεί περαιτέρω ενίσχυση βάσει των 
παραπάνω όρων, είναι οι εξής: η 
Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 
(IMI), το Clean Sky, το ερευνητικό σχέδιο 
ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
(SESAR), οι Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνου (FCH) και τα ενσωματωμένα 
συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS) και 
η νανοηλεκτρονική (ENIAC). Οι δύο 
τελευταίες μπορούν να συνδυαστούν σε 
μια ενιαία πρωτοβουλία. Η στήριξη θα
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μια ενιαία πρωτοβουλία. εξαρτάται από ανάλυση κόστους-
αποτελέσματος και από μια συνολική 
αξιολόγηση της διακυβέρνησης και 
λειτουργίας τους σε σχέση με τα κριτήρια 
ανοικτού χαρακτήρα, διαφάνειας, 
αποτελεσματικότητας και 
ουσιαστικότήτας. 

Or. en

Τροπολογία 373
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 μπορούν να ξεκινήσουν 
και άλλες συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 
φορέων και μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων εφόσον πληρούν τα 
καθορισμένα κριτήρια. Σε αυτές μπορούν 
να συμπεριλαμβάνονται συμπράξεις στον 
τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών στους κλάδους της 
φωτονικής και της ρομποτικής, στο τομέα 
των βιομηχανιών βιώσιμων διεργασιών, 
στις βιομηχανίες που βασίζονται στη 
βιοτεχνολογία και στον τομέα των 
τεχνολογιών ασφαλείας για την επιτήρηση 
των θαλάσσιων συνόρων.

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος
Ορίζοντας 2020 μπορούν να ξεκινήσουν
και άλλες συμπράξεις μεταξύ δημόσιων
φορέων και μεταξύ δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων εφόσον πληρούν τα
καθορισμένα κριτήρια, όπου η εμβέλεια
των επιδιωκόμενων στόχων αιτιολογεί 
μια τέτοια τοποθέτηση και όπου είναι 
δυνατόν να αποδειχθεί ότι ουδεμία άλλη 
μορφή συμπράξεων ή χρηματοδοτικών 
μέσων μπορεί  επιτύχει τον επιθυμητό 
στόχο ή να δημιουργήσει την αναγκαία 
μόχλευση και εμπλοκή των 
ενδιαφερομένων. Σε αυτές μπορούν να 
συμπεριλαμβάνονται συμπράξεις στον 
τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών στους κλάδους της 
φωτονικής και της ρομποτικής, στο τομέα 
των βιομηχανιών βιώσιμων διεργασιών, 
στις βιομηχανίες που βασίζονται στη 
βιοτεχνολογία και στον τομέα των 
τεχνολογιών ασφαλείας για την επιτήρηση 
των θαλάσσιων συνόρων.

Or. en
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Τροπολογία 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 μπορούν να ξεκινήσουν 
και άλλες συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 
φορέων και μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων εφόσον πληρούν τα 
καθορισμένα κριτήρια. Σε αυτές μπορούν 
να συμπεριλαμβάνονται συμπράξεις στον 
τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών στους κλάδους της 
φωτονικής και της ρομποτικής, στο τομέα 
των βιομηχανιών βιώσιμων διεργασιών, 
στις βιομηχανίες που βασίζονται στη 
βιοτεχνολογία και στον τομέα των 
τεχνολογιών ασφαλείας για την επιτήρηση 
των θαλάσσιων συνόρων.

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 μπορούν να ξεκινήσουν 
και άλλες συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 
φορέων και μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων εφόσον πληρούν τα 
καθορισμένα κριτήρια. Σε αυτές μπορούν 
να συμπεριλαμβάνονται συμπράξεις στον 
τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών στους κλάδους της 
φωτονικής και της ρομποτικής, στο τομέα 
των βιομηχανιών βιώσιμων διεργασιών, 
στις βιομηχανίες που βασίζονται στη 
βιοτεχνολογία, στην τηλεϊατρική και τις 
εφαρμογές της κατ' οίκον θεραπείας και 
στον τομέα των τεχνολογιών ασφαλείας 
για την επιτήρηση των θαλάσσιων 
συνόρων.

Or. sl

Τροπολογία 375
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση και εκτίμηση 
του αντίκτυπου των πιλοτικών 
συμπράξεων που δημιουργούνται βάσει 
του έβδομου προγράμματος-πλαισίου 
(κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες, 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
σχεδίου για την ανάκαμψη της 
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οικονομίας, καθώς και κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας που 
δημιουργούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας), πριν 
οριστικοποιήσει τη στήριξή της σε 
υφιστάμενες συμπράξεις ή υποστηρίξει τη 
δημιουργία πρόσθετων συμπράξεων. 
Βάσει της αξιολόγησης και εκτίμησης, η 
Επιτροπή θα υποβάλει κατά την 
υλοποίηση του «Ορίζων 2020» πρόταση 
για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και 
λειτουργίας των υφιστάμενων 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, με σκοπό την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικού και αποδοτικού 
αντίκτυπου, πιο ανοικτής και διαφανούς 
λειτουργίας, καθώς και την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων. Ειδικότερα, 
η αξιολόγηση και εκτίμηση θα εξετάζει 
τον αντίκτυπο σε ΜΜΕ και μικρότερους 
ερευνητικούς οργανισμούς, ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλύτερη εμπλοκή τους 
τόσο στον καθορισμό του θεματολογίου 
έρευνας όσο και στις διαδικασίες 
συμμετοχής.

Or. en

Τροπολογία 376
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι προαναφερθείσες συμπράξεις
ενθαρρύνονται θερμά προκειμένου να
υπάρξει συνεργασία και εκμετάλλευση
συνεργιών με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας και τις 
Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας. 
Πρέπει να γίνει εκμετάλλευση
συνεργασιών ιδιαίτερα στον τομέα της
εκπαίδευσης προκειμένου να επεκταθεί η
δεξαμενή ταλέντων της Ευρώπης και να 
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διασφαλιστεί η μελλοντική διαθεσιμότητα 
υψηλού επιπέδου επιστημόνων και 
εργαζομένων στον τομέα της γνώσης. 

Or. en

Τροπολογία 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρέχει ενιαία πηγή
χρηματοδότησης εκτός εάν υφίσταται
σαφής συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και
κρατών μελών για την παροχή επαρκούς
προϋπολογισμού για κοινή 
χρηματοδότηση μιας συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεσμοθετημένες ΣΔΙΤ συνδέονται με υψηλό διοικητικό φόρτο και απαιτούν μακρόχρονη
προετοιμασία. Οι νέες ΣΔΙΤ που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια πρέπει να βασίζονται σε ένα
μοντέλο χρηματοδότησης με ενιαία πηγή χρηματοδότησης. Η ενιαία πηγή χρηματοδότησης στο
πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 είναι η λύση που προτιμάται σε σχέση με την απλούστευση της 
εφαρμογής των προγραμμάτων και προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες συμμετοχής 
στις διάφορες συμμετέχουσες χώρες.


