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Τροπολογία 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα

3.2. Βιώσιμη παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας χαμηλού κόστους και χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 755
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα

3.2. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών

Or. en

Τροπολογία 756
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα

3.2. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλού κόστους, χαμηλού κινδύνου, με 
βάση ανανεώσιμες πηγές

Or. en
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Τροπολογία 757
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Ειδικότερα:

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους και των 
απαρχαιωμένων δομών της αγοράς. 
Υπάρχει πιεστική ανάγκη εξεύρεσης 
λύσεων σημαντικής μείωσης του κόστους, 
με βελτιωμένες επιδόσεις και βιωσιμότητα, 
για την επιτάχυνση της διάθεσης στην 
αγορά της βιώσιμης παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα. Για να επιτευχθεί αυτό, 
τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του 
προϋπολογισμού για «Ασφαλή, καθαρή 
και αποδοτική ενέργεια» διατίθενται για 
τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και ενεργειακή απόδοση. Ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 758
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
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της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Ειδικότερα:

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Μετά το 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο, το κόστος της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει 
μειωθεί σημαντικά· ωστόσο, για να 
επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερη μείωση, θα 
πρέπει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη 
πρόκληση να διατεθούν για τεχνολογία 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, και ειδικότερα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι καθοριστικό να παρέχει η ΕΕ επαρκή χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων που 
προσδιορίζονται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον χάρτη πορείας για 
την ενέργεια 2050, που προβλέπουν μερίδιο 55% έως 75% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας και έως 97% στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας το 2050, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Τροπολογία 759
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
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ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα.

ανάγκη εξεύρεσης λύσεων μείωσης του 
κόστους, ώστε να καταστεί προσιτό και 
ανταγωνιστικό, με βελτιωμένες επιδόσεις 
και βιωσιμότητα, για την επιτάχυνση της 
διάθεσης στην αγορά της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.

Or. it

Τροπολογία 760
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η 
διείσδυση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα
προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς λόγω 
του υψηλού σχετικού κόστους. Υπάρχει 
πιεστική ανάγκη εξεύρεσης λύσεων 
σημαντικής μείωσης του κόστους, με 
βελτιωμένες επιδόσεις και βιωσιμότητα, 
για την επιτάχυνση της διάθεσης στην 
αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 
Ειδικότερα:

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
βασισμένης στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Η 
διείσδυση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, μεταξύ 
άλλων λόγω του γεγονότος ότι τα 
σημερινά ενεργειακά συστήματα είναι 
σχεδιασμένα για τους παραδοσιακούς 
φορείς εκμετάλλευσης και με τεχνολογίες 
που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της 
έρευνας και των επιδοτήσεων στον κόσμο 
και στην Ευρώπη μέχρι σήμερα. Υπάρχει 
πιεστική ανάγκη εξεύρεσης λύσεων 
μείωσης των εμποδίων για τους 
νεοεισερχόμενους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Ειδικότερα:

Or. en
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Τροπολογία 761
Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Ειδικότερα:

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Το κόστος της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει 
μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Για 
την περαιτέρω μείωση του κόστους και 
την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, θα πρέπει τουλάχιστον τα 2/3 
του προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη 
πρόκληση να διατεθούν για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 762
Bendt Bendtsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
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χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Ειδικότερα:

χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Συνεπώς, από τον 
προτεινόμενο προϋπολογισμό για τη μη 
πυρηνική ενέργεια, τουλάχιστον τα δύο 
τρίτα πρέπει να διατεθούν για τεχνολογία 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, και ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 763
Lena Kolarska-Bobińska,

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Ειδικότερα:

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Παράλληλα, πρέπει 
να βελτιωθούν οι μεταβατικές πηγές 
καυσίμων παραγωγής ενέργειας, ώστε να 
μειωθούν οι εκπομπές τους και ο 
αντίκτυπός τους στο περιβάλλον, ως ότου 
αντικατασταθούν από εναλλακτικές 
λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
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Ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 764
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Ειδικότερα:

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Οι δραστηριότητες 
θα πρέπει να επικεντρώνονται στην 
έρευνα και την καινοτομία σε τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η 
φωτοβολταϊκή, η ηλιακή και η αιολική 
ενέργεια, μεταξύ άλλων, προκειμένου να 
βελτιωθεί η απόδοσή τους και να μειωθεί 
το κόστος των τεχνολογιών αυτών ώστε 
να καταστούν ανταγωνιστικότερες στην 
αγορά. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να:

Or. en

Τροπολογία 765
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20% 
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής.

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20% 
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία με 
άλλα τμήματα του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 όσον αφορά την έρευνα
για τη διαθεσιμότητα, την παραγωγή και 
τη χρήση καινοτόμων υλικών υψηλής 
τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων σπάνιων γαιών και άλλων 
πόρων καθοριστικής σημασίας που είναι 
αναγκαίοι για τις ανεμογεννήτριες.

Or. en

Τροπολογία 766
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20% 

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20% 
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περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής.

περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής. Προκειμένου να διαπιστωθεί 
κατά πόσον ο στόχος αυτός μπορεί να 
επιτευχθεί με την αιολική ενέργεια, 
αφιερώνεται χωριστό κονδύλιο του 
προϋπολογισμού στις ΕΙΙ στον τομέα της 
αιολικής ενέργειας στο πλαίσιο του 
σχεδίου SET.

Or. it

Τροπολογία 767
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20% 
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 30% 
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
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για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής.

για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 768
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20% 
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής.

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20% 
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στη σχεδίαση, την ανάπτυξη, τη δοκιμή 
και την επίδειξη συστημάτων μετατροπής 
αιολικής ενέργειας νέας γενιάς με 
αποδοτικότητα μετατροπής μεγαλύτερης 
κλίμακας, υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 769
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20% 
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής.

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20% 
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής. Θα πρέπει να διερευνηθεί η 
δυνατότητα απομακρυσμένων περιοχών 
με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με τη 
χρήση κατάλληλων εργαλείων 
μοντελοποίησης της ατμόσφαιρας και 
των ωκεανών. Για την επίτευξη των 
στόχων αυτών, αφιερώνεται χωριστή 
γραμμή του προϋπολογισμού στη 
βιομηχανική πρωτοβουλία για την 
αιολική ενέργεια στο πλαίσιο του σχεδίου 
SET.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον χάρτη πορεία της για το 2050, η ΕΕ αναμένει ότι η αιολική ενέργεια θα είναι η κύρια 
τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, παρέχοντας μεταξύ 31,6% και 48,7% της ηλεκτροπαραγωγής 
έως το 2050, περισσότερο από κάθε άλλη τεχνολογία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί αν δεν 
διατεθεί ειδική χρηματοδότηση για την έρευνα.  Η γραμμή του προϋπολογισμού δεν προσφέρει 
μόνο οικονομική στήριξη αλλά προσφέρει επίσης την απαιτούμενη πολιτική βεβαιότητα 
προκειμένου η βιομηχανία να καταρτίσει τις επενδυτικές στρατηγικές της και αυξάνει τη 
μόχλευση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
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Τροπολογία 770
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος της ηλιακής ενέργειας, των 
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) και των 
συστημάτων συγκέντρωσης ηλιακής 
ενέργειας (ΣΗΕ) πρέπει να μειωθεί κατά το 
ήμισυ έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
προκειμένου να κερδίσει μερίδιο στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κόστος της ηλιακής ενέργειας, των 
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) και των 
συστημάτων συγκέντρωσης ηλιακής 
ενέργειας (ΣΗΕ) πρέπει να μειωθεί 
τουλάχιστον κατά το ήμισυ έως το 2020 σε 
σχέση με το 2010, προκειμένου να 
κερδίσει μερίδιο στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. it

Τροπολογία 771
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί μακροπρόθεσμη έρευνα σε 
καινοτόμες έννοιες και συστήματα, 
επίδειξη και δοκιμή μαζικής παραγωγής με 
στόχο την εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας.

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί μακροπρόθεσμη έρευνα σε 
καινοτόμες έννοιες και συστήματα, 
επίδειξη και δοκιμή για τα πλεονεκτήματα 
της μαζικής παραγωγής με στόχο την 
εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας σε 
προσιτό και ανταγωνιστικό κόστος.

Or. it

Τροπολογία 772
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί μακροπρόθεσμη έρευνα σε 
καινοτόμες έννοιες και συστήματα, 
επίδειξη και δοκιμή μαζικής παραγωγής με 
στόχο την εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας.

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί έρευνα σε διαδικασίες 
κατασκευής και προϊόντα υψηλότερης 
απόδοσης, επίδειξη και δοκιμή μαζικής 
παραγωγής με στόχο την εγκατάσταση 
μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμη 
έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες. Θα 
δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και επίδειξη 
βελτιωμένης διασύνδεσης και 
δημιουργίας δικτύων (αποθήκευση 
δικτύου και ενεργοί μετατροπείς που 
παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, προηγμένα 
πολυλειτουργικά φωτοβολταϊκά στοιχεία 
και στοιχεία του βοηθητικού εξοπλισμού 
(BoS) με συγκεκριμένες λειτουργικές 
δυνατότητες σε ό,τι αφορά την 
ενσωμάτωση σε κτίρια).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ορίζοντας 2020 θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη όλων των προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στους οδικούς χάρτες 2010-2020 για τις τεχνολογίες PV και CSP στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας.

Τροπολογία 773
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα συστήματα συγκέντρωσης 
ηλιακής ενέργειας, θα δοθεί έμφαση σε 
τρόπους ανάπτυξης για την αύξηση της 
αποδοτικότητας, με παράλληλη μείωση 
του κόστους και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, επιτρέποντας τη 
βιομηχανική αναβάθμιση των 
τεχνολογιών που έχουν επιδειχθεί με την 

Όσον αφορά τα συστήματα συγκέντρωσης 
ηλιακής ενέργειας, θα δοθεί έμφαση σε 
τρόπους ανάπτυξης για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και δυνατότητας 
αντιμετώπισης ημερήσιας λειτουργίας, 
μέσω αποθήκευσης και υβριδισμού, με 
παράλληλη μείωση του κόστους και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πέραν των 
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κατασκευή πρώτων στο είδος τους 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Θα 
δοκιμαστούν λύσεις για τον 
αποτελεσματικό συνδυασμό της 
παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας 
με την αφαλάτωση ύδατος.

ερευνητικών θεμάτων, στόχο αποτελεί η 
ενίσχυση της βιομηχανικής αναβάθμισης
των τεχνολογιών που έχουν επιδειχθεί με 
την κατασκευή πρώτων στο είδος τους 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Λύσεις για 
τον αποτελεσματικό συνδυασμό της 
παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας 
με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
όπως η βιομάζα σε υβριδικές 
εγκαταστάσεις θα επιτρέψουν τη σταθερή 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και 
άλλους σκοπούς όπως την αφαλάτωση 
ύδατος

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ορίζοντας 2020 θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη όλων των προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στους οδικούς χάρτες 2010-2020 για τις τεχνολογίες PV και CSP στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας.

Τροπολογία 774
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί μακροπρόθεσμη έρευνα σε 
καινοτόμες έννοιες και συστήματα, 
επίδειξη και δοκιμή μαζικής παραγωγής με 
στόχο την εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας.

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί μακροπρόθεσμη έρευνα σε 
καινοτόμες έννοιες και συστήματα, 
επίδειξη και δοκιμή μαζικής παραγωγής με 
στόχο την εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας 
συγκεντρωτικών αλλά και μικρής 
κλίμακας αποκεντρωμένων 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, και θα 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε τομείς στους 
οποίους η Ευρώπη βρίσκεται σε θέση 
ισχύος, όπως η βιομηχανική σχεδίαση και 
η ενσωμάτωση σε κτίρια.

Or. en
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Τροπολογία 775
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 
η ηλιακή ενέργεια είναι σε θέση να 
επιτύχει τους ορισθέντες στόχους, 
αφιερώνεται χωριστό κονδύλιο του 
προϋπολογισμού στις ΕΙΙ στον τομέα της 
ηλιακής ενέργειας στο πλαίσιο του 
σχεδίου SET·

Or. it

Τροπολογία 776
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.3. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών και 
περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών για 
δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα

διαγράφεται

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) αποτελεί βασική επιλογή που 
πρέπει να αναπτυχθεί ευρέως σε εμπορική 
κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 
απαλλαγμένης από άνθρακα παραγωγής 
ενέργειας και της βιομηχανίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση του επιπλέον κόστους της 
ΔΑΑ στον τομέα της ενέργειας για 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
αέριο σε σχέση με ισοδύναμες μονάδες 
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χωρίς ΔΑΑ και ενεργοβόρες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα, θα υποστηριχτεί η επίδειξη 
ολόκληρης της αλυσίδας ΔΑΑ για ένα 
αντιπροσωπευτικό συνδυασμό 
διαφορετικών τεχνολογικών επιλογών 
δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης. 
Η επίδειξη θα συνοδεύεται από έρευνα 
για περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω 
τεχνολογιών και παραγωγή 
ανταγωνιστικότερων τεχνολογιών 
δέσμευσης, βελτιωμένων επιμέρους 
στοιχείων, ενσωματωμένων συστημάτων 
και διαδικασιών, ασφαλούς γεωλογικής 
αποθήκευσης και ορθολογικών λύσεων 
για τη μεγάλης κλίμακας 
επαναχρησιμοποίηση δεσμευμένου 
διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να είναι 
εφικτή η εμπορική ανάπτυξη τεχνολογιών 
ΔΑΑ για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από 
ορυκτά καύσιμα και άλλες βιομηχανίες 
υψηλών εκπομπών άνθρακα που θα 
τεθούν σε λειτουργία μετά το 2020.

Or. it

Τροπολογία 777
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.3. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών και 
περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών για 
δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα

διαγράφεται

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) αποτελεί βασική επιλογή που 
πρέπει να αναπτυχθεί ευρέως σε εμπορική 
κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 
απαλλαγμένης από άνθρακα παραγωγής 



AM\909647EL.doc 19/193 PE492.826v02-00

EL

ενέργειας και της βιομηχανίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση του επιπλέον κόστους της 
ΔΑΑ στον τομέα της ενέργειας για 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
αέριο σε σχέση με ισοδύναμες μονάδες 
χωρίς ΔΑΑ και ενεργοβόρες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα, θα υποστηριχτεί η επίδειξη 
ολόκληρης της αλυσίδας ΔΑΑ για ένα 
αντιπροσωπευτικό συνδυασμό 
διαφορετικών τεχνολογικών επιλογών 
δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης. 
Η επίδειξη θα συνοδεύεται από έρευνα 
για περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω 
τεχνολογιών και παραγωγή 
ανταγωνιστικότερων τεχνολογιών 
δέσμευσης, βελτιωμένων επιμέρους 
στοιχείων, ενσωματωμένων συστημάτων 
και διαδικασιών, ασφαλούς γεωλογικής 
αποθήκευσης και ορθολογικών λύσεων 
για τη μεγάλης κλίμακας 
επαναχρησιμοποίηση δεσμευμένου 
διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να είναι 
εφικτή η εμπορική ανάπτυξη τεχνολογιών 
ΔΑΑ για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από 
ορυκτά καύσιμα και άλλες βιομηχανίες 
υψηλών εκπομπών άνθρακα που θα 
τεθούν σε λειτουργία μετά το 2020.

Or. en

Τροπολογία 778
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.3. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών και 
περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών για 
δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση 

3.2.3. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών και 
περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών για 
δέσμευση, χρήση, μεταφορά και 
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διοξειδίου του άνθρακα αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 779
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) αποτελεί βασική επιλογή που 
πρέπει να αναπτυχθεί ευρέως σε εμπορική 
κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 
απαλλαγμένης από άνθρακα παραγωγής 
ενέργειας και της βιομηχανίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση του επιπλέον κόστους της 
ΔΑΑ στον τομέα της ενέργειας για 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
αέριο σε σχέση με ισοδύναμες μονάδες 
χωρίς ΔΑΑ και ενεργοβόρες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) και η δέσμευση και χρήση 
άνθρακα (ΔΧΑ) αποτελούν βασικές 
επιλογές που πρέπει να αναπτυχθούν
ευρέως σε εμπορική κλίμακα σε παγκόσμιο 
επίπεδο για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση 
της απαλλαγμένης από άνθρακα 
παραγωγής ενέργειας και της βιομηχανίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050. 
Στόχος είναι η μείωση του επιπλέον 
κόστους της ΔΑΑ στον τομέα της 
ενέργειας για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
που λειτουργούν με άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
αέριο σε σχέση με ισοδύναμες μονάδες 
χωρίς ΔΑΑ και ενεργοβόρες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 780
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) αποτελεί βασική επιλογή που 
πρέπει να αναπτυχθεί ευρέως σε εμπορική 
κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο για να 

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) είναι μία από τις επιλογές που 
πρέπει να αναπτυχθούν ευρέως σε 
εμπορική κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο 
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αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 
απαλλαγμένης από άνθρακα παραγωγής 
ενέργειας και της βιομηχανίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση του επιπλέον κόστους της 
ΔΑΑ στον τομέα της ενέργειας για 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
αέριο σε σχέση με ισοδύναμες μονάδες 
χωρίς ΔΑΑ και ενεργοβόρες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.

για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 
απαλλαγμένης από άνθρακα παραγωγής 
ενέργειας και της βιομηχανίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση του επιπλέον κόστους της 
ΔΑΑ στον τομέα της ενέργειας για 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
αέριο σε σχέση με ισοδύναμες μονάδες 
χωρίς ΔΑΑ και ενεργοβόρες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός της ΔΑΑ ως «βασικής επιλογής» για την επίτευξη οικονομίας απεξαρτημένης 
από τον άνθρακα αποτελεί υπερβολή, δεδομένου του ρόλου της ενεργειακής απόδοσης, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των δικτύων ως ασφαλών επιλογών στην πορεία της 
απεξάρτησης από τον άνθρακα. Επιπλέον, ο συντελεστής διασποράς CO2 από την αποθήκευση 
παραμένει συζητήσιμος.

Τροπολογία 781
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) αποτελεί βασική επιλογή που 
πρέπει να αναπτυχθεί ευρέως σε εμπορική 
κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 
απαλλαγμένης από άνθρακα παραγωγής 
ενέργειας και της βιομηχανίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση του επιπλέον κόστους της 
ΔΑΑ στον τομέα της ενέργειας για 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
αέριο σε σχέση με ισοδύναμες μονάδες 
χωρίς ΔΑΑ και ενεργοβόρες βιομηχανικές 

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) αποτελεί βασική επιλογή που 
πρέπει να αναπτυχθεί ευρέως σε εμπορική 
κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 
απαλλαγμένης από άνθρακα παραγωγής 
ενέργειας και της βιομηχανίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση του επιπλέον κόστους της 
ΔΑΑ στον τομέα της ενέργειας και για 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με αέριο ιδιαίτερα, σε σχέση 
με ισοδύναμες μονάδες χωρίς ΔΑΑ και 
ενεργοβόρες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.



PE492.826v02-00 22/193 AM\909647EL.doc

EL

εγκαταστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 782
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δέσμευση και χρήση άνθρακα (ΔΧΑ) 
προσφέρει δυνατότητες για εφαρμογές 
προστιθέμενης αξίας του διοξειδίου του 
άνθρακα που δεσμεύεται σε μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, και θα μπορούσε να 
συμβάλει στην απεξάρτηση της 
οικονομίας από τον άνθρακα. Θα πρέπει 
να διερευνηθούν τα συστήματα 
δέσμευσης και χρήσης διοξειδίου του 
άνθρακα (ΔΧΑ) και οι τεχνολογίες 
μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα 
σε προϊόντα όπως για παράδειγμα 
χημικές ουσίες, λιπάσματα, καύσιμα και 
βιοέλαια.

Or. en

Τροπολογία 783
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δέσμευση άνθρακα μπορεί να
χρησιμοποιείται σε συνέργεια με την 
αποθήκευση άνθρακα σε χημικά 
προϊόντα (από άνθρακα σε χημικές 
ουσίες). Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή της 
παραγωγής καυσίμων βάσει συνθετικών 
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αερίων για αποθήκευση, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση των 
διακυμάνσεων στην ενεργειακή 
παραγωγή με την ενσωμάτωση του 
ανανεώσιμου υδρογόνου. Τα παραγόμενα 
καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για παραγωγή ενέργειας αιχμής. Η 
ανάπτυξη τεχνολογιών εξαερίωσης 
χαμηλού κόστους και ανεκτικών στα 
καύσιμα είναι απαραίτητη για τα εν λόγω 
συστήματα.

Or. en

Τροπολογία 784
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν 
εγκαίρως αξιόπιστες υποδομές διοξειδίου 
του άνθρακα, καθώς οι περισσότερες 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά 
καύσιμα και άλλες πηγές διοξειδίου του 
άνθρακα δεν θα βρίσκονται κοντά σε 
αποθηκευτικούς χώρους, που σε πολλές 
περιπτώσεις βρίσκονται κάτω από τον 
βυθό της θάλασσας, ενώ οι μονάδες 
παραγωγής ενέργειας βρίσκονται εκεί 
όπου η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
μεγαλύτερη.

Or. en

Τροπολογία 785
Vladko Todorov Panayotov

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

Ειδικότερα, θα υποστηριχτεί η επίδειξη 
ολόκληρης της αλυσίδας ΔΑΑ για ένα 
αντιπροσωπευτικό συνδυασμό 
διαφορετικών τεχνολογικών επιλογών 
δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης. 
Η επίδειξη θα συνοδεύεται από έρευνα για 
περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω 
τεχνολογιών και παραγωγή 
ανταγωνιστικότερων τεχνολογιών 
δέσμευσης, βελτιωμένων επιμέρους 
στοιχείων, ενσωματωμένων συστημάτων 
και διαδικασιών, ασφαλούς γεωλογικής 
αποθήκευσης και ορθολογικών λύσεων για 
τη μεγάλης κλίμακας επαναχρησιμοποίηση 
δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα, 
ώστε να είναι εφικτή η εμπορική ανάπτυξη 
τεχνολογιών ΔΑΑ για μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα 
και άλλες βιομηχανίες υψηλών εκπομπών 
άνθρακα που θα τεθούν σε λειτουργία μετά 
το 2020.

Ειδικότερα, θα υποστηριχτούν η
διεξαγωγή μελετών με χρηματοδότηση 
από εταιρικές σχέσεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, για την επίδειξη 
ολόκληρης της αλυσίδας ΔΑΑ για ένα 
αντιπροσωπευτικό συνδυασμό 
διαφορετικών τεχνολογικών επιλογών 
δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης, 
καθώς και οι τεχνολογίες δέσμευσης και 
χρήσης άνθρακα (ΔΧΑ). Η επίδειξη θα 
συνοδεύεται από έρευνα με 
χρηματοδότηση από εταιρικές σχέσεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για 
περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω 
τεχνολογιών και παραγωγή 
ανταγωνιστικότερων τεχνολογιών 
δέσμευσης και χρήσης, βελτιωμένων 
επιμέρους στοιχείων, ενσωματωμένων 
συστημάτων και διαδικασιών, ασφαλούς 
γεωλογικής αποθήκευσης και ορθολογικών 
λύσεων για τη μεγάλης κλίμακας 
επαναχρησιμοποίηση δεσμευμένου 
διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να είναι 
εφικτή η εμπορική ανάπτυξη τεχνολογιών 
ΔΑΑ και ΔΧΑ για μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα 
και άλλες βιομηχανίες υψηλών εκπομπών 
άνθρακα που θα τεθούν σε λειτουργία μετά 
το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιδιώκεται αποκλειστικά η δέσμευση και αποθήκευσης, αλλά και η 
φιλοπεριβαλλοντική και βιώσιμη χρήση του CO2 . Δεδομένου ότι οι μελέτες έχουν μεγάλο 
κόστος και αποσκοπούν σε εμπορική εφαρμογή, θα πρέπει να συγχρηματοδοτηθούν από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Τροπολογία 786
Oreste Rossi
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γεωθερμική, η υδραυλική και η 
θαλάσσια ενέργεια, καθώς και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δύνανται να 
συμβάλλουν στην απαλλαγή από άνθρακα 
της ευρωπαϊκής παροχής ενέργειας, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της 
σε μεταβλητή παραγωγή και χρήση 
ενέργειας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι 
οικονομικές και βιώσιμες τεχνολογίες 
εμπορική ωριμότητα που να επιτρέπει 
μεγάλης κλίμακας διάθεση σε βιομηχανικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης στο δίκτυο. Η ενέργεια από 
τους ωκεανούς όπως η ενέργεια από τις 
παλίρροιες και τα κύματα αποτελεί 
πράγματι προβλέψιμη ενέργεια μηδενικών 
εκπομπών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες 
πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμο 
εργαστηριακή έρευνα για αξιόπιστα 
επιμέρους στοιχεία και υλικά χαμηλού 
κόστους σε περιβάλλοντα υψηλής 
διάβρωσης και βιολογικών εναποθέσεων 
καθώς και επιδείξεις υπό τις διάφορες 
συνθήκες που απαντώνται στα ευρωπαϊκά 
ύδατα.

Η γεωθερμική, η υδραυλική και η 
θαλάσσια ενέργεια, καθώς και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δύνανται να 
συμβάλλουν στην απαλλαγή από άνθρακα 
της ευρωπαϊκής παροχής ενέργειας, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της 
σε μεταβλητή παραγωγή και χρήση 
ενέργειας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι 
οικονομικές και βιώσιμες τεχνολογίες 
εμπορική ωριμότητα που να επιτρέπει 
μεγάλης κλίμακας διάθεση σε βιομηχανικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης στο δίκτυο. Η ενέργεια από 
τους ωκεανούς όπως η ενέργεια από τις 
παλίρροιες και τα κύματα αποτελεί 
πράγματι προβλέψιμη ενέργεια μηδενικών 
εκπομπών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες 
πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμο 
εργαστηριακή έρευνα για αξιόπιστα 
επιμέρους στοιχεία και υλικά χαμηλού 
κόστους σε περιβάλλοντα υψηλής 
διάβρωσης και βιολογικών εναποθέσεων 
καθώς και επιδείξεις υπό τις διάφορες 
συνθήκες που απαντώνται στα ευρωπαϊκά 
ύδατα. Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η υδροηλεκτρική, γεωθερμική και 
ωκεάνια ενέργεια, καθώς και άλλες 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι σε 
θέση να επιτύχουν τους στόχους που 
έχουν οριστεί, αφιερώνεται χωριστό 
κονδύλιο του προϋπολογισμού στις ΕΙΙ 
στον τομέα των μορφών αυτών ενέργειας 
στο πλαίσιο του σχεδίου SET·

Or. it

Τροπολογία 787
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γεωθερμική, η υδραυλική και η 
θαλάσσια ενέργεια, καθώς και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δύνανται να 
συμβάλλουν στην απαλλαγή από άνθρακα 
της ευρωπαϊκής παροχής ενέργειας, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της 
σε μεταβλητή παραγωγή και χρήση 
ενέργειας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι 
οικονομικές και βιώσιμες τεχνολογίες 
εμπορική ωριμότητα που να επιτρέπει 
μεγάλης κλίμακας διάθεση σε βιομηχανικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης στο δίκτυο. Η ενέργεια από 
τους ωκεανούς όπως η ενέργεια από τις 
παλίρροιες και τα κύματα αποτελεί 
πράγματι προβλέψιμη ενέργεια μηδενικών 
εκπομπών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες 
πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμο 
εργαστηριακή έρευνα για αξιόπιστα 
επιμέρους στοιχεία και υλικά χαμηλού 
κόστους σε περιβάλλοντα υψηλής
διάβρωσης και βιολογικών εναποθέσεων 
καθώς και επιδείξεις υπό τις διάφορες 
συνθήκες που απαντώνται στα ευρωπαϊκά 
ύδατα.

Η γεωθερμική, η υδραυλική και η 
θαλάσσια ενέργεια, καθώς και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δύνανται να 
συμβάλλουν στην απαλλαγή από άνθρακα 
της ευρωπαϊκής παροχής ενέργειας, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της 
σε μεταβλητή παραγωγή και χρήση 
ενέργειας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι 
οικονομικές και βιώσιμες τεχνολογίες 
εμπορική ωριμότητα που να επιτρέπει 
διάθεση σε βιομηχανικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 
στο δίκτυο. Η ενέργεια από τους ωκεανούς 
όπως η ενέργεια από τις παλίρροιες και τα 
κύματα αποτελεί πράγματι προβλέψιμη 
ενέργεια μηδενικών εκπομπών. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να 
περιλαμβάνουν καινοτόμο εργαστηριακή 
έρευνα για αξιόπιστα επιμέρους στοιχεία 
και υλικά χαμηλού κόστους σε 
περιβάλλοντα υψηλής διάβρωσης και 
βιολογικών εναποθέσεων, ενώ πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα σε επιδείξεις υπό τις 
διάφορες συνθήκες που απαντώνται στα 
ευρωπαϊκά ύδατα, με έμφαση στην 
αντοχή, την υιοθέτηση ενεργειακών 
μορφών και την πρόγνωση, αρχής 
γενομένης με μικρά μοντέλα πείδειξης..

Or. en

Τροπολογία 788
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.4 a. Περιορισμός του περιβαλλοντικού 
αντικτύπου των μεταβατικών πηγών 
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ενέργειας
Με τον οδικό χάρτη για μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
αποδεικνύεται ότι, μεταξύ άλλων, το 
φυσικό αέριο, βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα, μπορεί να συμβάλει στη 
μετατροπή του ενεργειακού συστήματος. 
Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, για 
την επίτευξη των απαιτούμενων 
μειώσεων εκπομπών χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις για έρευνα, 
ανάπτυξη, επίδειξη και εμπορική 
καθιέρωση αποτελεσματικών, ασφαλών 
και αξιόπιστων τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών για τις μεταβατικές πηγές 
ενέργειας. Τα έργα τεχνολογικής έρευνας 
και επίδειξης θα πρέπει να βελτιώσουν 
την περιβαλλοντική απόδοση, τη 
διαχείριση κινδύνου και την ασφάλεια 
των εγχώριων συμβατικών και μη 
υδρογονανθράκων ως κύριας πηγής 
καυσίμων ηλεκτροπαραγωγής και 
συμπαραγωγής θερμότητας και ψύξης. 
Στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές 
τους και ο αντίκτυπός τους στο 
περιβάλλον, ως ότου αντικατασταθούν 
από εναλλακτικές λύσεις χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 789
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων μείωσης της 
ενέργειας και του διοξειδίου του άνθρακα 
στην Ευρώπη απαιτεί επίσης την ανάπτυξη 
νέων καυσίμων και κινητών πηγών 
ενέργειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

Η επίτευξη των στόχων μείωσης της 
ενέργειας και του διοξειδίου του άνθρακα 
στην Ευρώπη απαιτεί επίσης την ανάπτυξη 
αλλαγών πηγής, νέων καυσίμων και 
κινητών πηγών ενέργειας. Αυτό είναι 
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για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που 
θέτουν τα έξυπνα, οικολογικά και 
ενοποιημένα συστήματα μεταφοράς. Οι 
αξιακές αλυσίδες για τις τεχνολογίες αυτές 
και τα εναλλακτικά καύσιμα δεν έχουν 
αναπτυχθεί επαρκώς και πρέπει να 
επιταχυνθούν ως την κλίμακα επίδειξης.

ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιμετώπιση 
της πρόκλησης που θέτουν τα έξυπνα, 
οικολογικά και ενοποιημένα συστήματα 
μεταφοράς. Οι αξιακές αλυσίδες για τις 
τεχνολογίες αυτές και τα εναλλακτικά 
καύσιμα δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς 
και πρέπει να επιταχυνθούν ως την 
κλίμακα επίδειξης.

Or. en

Τροπολογία 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της ΔΑΑ. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της 
τεχνολογίας για διαφορετικές μορφές 
βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και 
τους υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της ΔΑΑ. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της 
τεχνολογίας για διαφορετικές μορφές 
βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες, 
λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή 
μεγάλων ποσοτήτων βιομάζας με 
ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής υπό 
διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές 
συνθήκες και υλικοτεχνικούς 
περιορισμούς. Η μακροπρόθεσμη έρευνα 
θα υποστηρίζει την ανάπτυξη βιώσιμης 
βιομηχανίας παραγωγής βιοενέργειας μετά 
το 2020. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 
συμπληρώνουν ερευνητικές 
δραστηριότητες στον εφοδιασμό (πρώτες 
ύλες, βιο-πόροι) και στην χρησιμοποίηση 
(ενσωμάτωση σε στόλους οχημάτων) που 
διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων συναφών 
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κοινωνικών προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 791
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της ΔΑΑ. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της 
τεχνολογίας για διαφορετικές μορφές 
βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και 
τους υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η αβλαβής για το περιβάλλον και το κλίμα 
παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής ενεργειακής 
αποδοτικότητας συνδυασμένη παραγωγή 
θέρμανσης και ηλεκτρισμού από βιομάζα. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της 
τεχνολογίας για διαφορετικές μορφές 
βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες, 
λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των 
διαφόρων καλλιεργειών βιομάζας στον 
άνθρακα του ατμοσφαιρικού αέρα, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
αλλαγών χρήσης γης, τις διαφορετικές 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και 
τους υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 792
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της ΔΑΑ. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της 
τεχνολογίας για διαφορετικές μορφές 
βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και 
τους υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα. Στόχος είναι η 
ανάπτυξη και επίδειξη της τεχνολογίας για 
διαφορετικές μορφές βιοενέργειας σε 
διαφορετικές κλίμακες, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές και 
κλιματικές συνθήκες και τους 
υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

Or. it

Τροπολογία 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της βιοενέργειας είναι να Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
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αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της ΔΑΑ. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της 
τεχνολογίας για διαφορετικές μορφές 
βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και 
τους υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, πλήρως βιώσιμη 
παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων 
δεύτερης και τρίτης γενιάς διαφορετικών 
αξιακών αλυσίδων για τις μεταφορές και 
την υψηλής αποδοτικότητας συνδυασμένη 
παραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρισμού από 
βιομάζα, συμπεριλαμβανομένης της ΔΑΑ. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της 
τεχνολογίας για διαφορετικές μορφές 
βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και 
τους υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 794
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της ΔΑΑ. Στόχος 

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα. Στόχος είναι η 
ανάπτυξη και επίδειξη της τεχνολογίας για 
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είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της 
τεχνολογίας για διαφορετικές μορφές 
βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και 
τους υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

διαφορετικές μορφές βιοενέργειας σε 
διαφορετικές κλίμακες, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές και 
κλιματικές συνθήκες και τους 
υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΔΑΑ δεν είναι βιοενεργειακή τεχνολογία.

Τροπολογία 795
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο 
έχουν μεγάλη δυνατότητα συνεισφοράς 
στην αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. 
Προκειμένου οι εν λόγω τεχνολογίες να 
διατεθούν ανταγωνιστικά στην αγορά, 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος. 
Ενδεικτικά, το κόστος των συστημάτων 
κυψέλης καυσίμου για τις μεταφορές θα 
πρέπει να υποδεκαπλασιαστεί κατά την 
επόμενη δεκαετία. Για να γίνει αυτό, θα 
υποστηριχθούν μεγάλης κλίμακας 
επιδείξεις και προ-εμπορικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης για φορητές, 
μόνιμες και εφαρμογές στις μεταφορές και 

Οι κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο 
έχουν μεγάλη δυνατότητα συνεισφοράς 
στην αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. 
Προκειμένου οι εν λόγω τεχνολογίες να 
διατεθούν ανταγωνιστικά στην αγορά, 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος. 
Ενδεικτικά, το κόστος των συστημάτων 
κυψέλης καυσίμου για τις μεταφορές θα 
πρέπει τουλάχιστον να υποδεκαπλασιαστεί 
κατά την επόμενη δεκαετία. Για να γίνει 
αυτό, θα υποστηριχθούν μεγάλης κλίμακας 
επιδείξεις και προ-εμπορικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης για φορητές, 
μόνιμες και εφαρμογές στις μεταφορές και 
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συναφείς υπηρεσίες, καθώς και για 
μακροπρόθεσμη έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη, ώστε να συγκροτηθεί 
ανταγωνιστική αλυσίδα κυψέλης καυσίμου 
και βιώσιμη παραγωγή και υποδομή για το 
υδρογόνο σε ολόκληρη την Ένωση. 
Χρειάζεται έντονη εθνική και διεθνής 
συνεργασία για να αναπτυχθούν εμπορικές 
καινοτομίες επαρκούς κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
κατάλληλων προτύπων.

συναφείς υπηρεσίες, καθώς και για 
μακροπρόθεσμη έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη, ώστε να συγκροτηθεί 
ανταγωνιστική αλυσίδα κυψέλης καυσίμου 
και βιώσιμη παραγωγή και υποδομή για το 
υδρογόνο σε ολόκληρη την Ένωση. 
Χρειάζεται έντονη εθνική και διεθνής 
συνεργασία για να αναπτυχθούν εμπορικές 
καινοτομίες επαρκούς κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
κατάλληλων προτύπων.

Or. it

Τροπολογία 796
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο 
έχουν μεγάλη δυνατότητα συνεισφοράς 
στην αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. 
Προκειμένου οι εν λόγω τεχνολογίες να 
διατεθούν ανταγωνιστικά στην αγορά, 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος. 
Ενδεικτικά, το κόστος των συστημάτων 
κυψέλης καυσίμου για τις μεταφορές θα 
πρέπει να υποδεκαπλασιαστεί κατά την 
επόμενη δεκαετία. Για να γίνει αυτό, θα 
υποστηριχθούν μεγάλης κλίμακας
επιδείξεις και προ-εμπορικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης για φορητές, 
μόνιμες και εφαρμογές στις μεταφορές και 
συναφείς υπηρεσίες, καθώς και για 
μακροπρόθεσμη έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη, ώστε να συγκροτηθεί 
ανταγωνιστική αλυσίδα κυψέλης 
καυσίμου και βιώσιμη παραγωγή και 
υποδομή για το υδρογόνο σε ολόκληρη την 
Ένωση. Χρειάζεται έντονη εθνική και 
διεθνής συνεργασία για να αναπτυχθούν 

Οι κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο 
έχουν μεγάλη δυνατότητα συνεισφοράς 
στην αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. 
Προκειμένου οι εν λόγω τεχνολογίες να 
διατεθούν ανταγωνιστικά στην αγορά, 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος. 
Ενδεικτικά, το κόστος των συστημάτων 
κυψέλης καυσίμου για τις μεταφορές θα 
πρέπει να υποδεκαπλασιαστεί κατά την 
επόμενη δεκαετία. Για να γίνει αυτό, θα 
υποστηριχθούν μεγάλης κλίμακας
επιδείξεις και προ-εμπορικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης για φορητές, 
μόνιμες και εφαρμογές στις μεταφορές και 
συναφείς υπηρεσίες, καθώς και για 
μακροπρόθεσμη έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη, ώστε να συγκροτηθεί βιώσιμη 
αλυσίδα κυψέλης καυσίμου και βιώσιμη 
παραγωγή και υποδομή για το υδρογόνο σε 
ολόκληρη την Ένωση. Χρειάζεται έντονη 
εθνική και διεθνής συνεργασία για να 
αναπτυχθούν εμπορικές καινοτομίες 
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εμπορικές καινοτομίες επαρκούς κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
κατάλληλων προτύπων.

επαρκούς κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης κατάλληλων προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 797
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.3.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ποικιλία νέων επιλογών με 
μακροπρόθεσμες δυνατότητες, όπως 
μεταλλικό καύσιμο σε σκόνη, καύσιμο από 
φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς (σε 
υδάτινα και επίγεια περιβάλλοντα) και από 
τεχνητές απομιμήσεις φωτοσύνθεσης. Οι 
νέες αυτές ατραποί ενδέχεται να 
προσφέρουν δυνατότητες αποδοτικότερης 
μετατροπής ενέργειας, οικονομικότερων 
και πιο βιώσιμων τεχνολογιών και σχεδόν 
ουδέτερων διαδικασιών εκπομπής «αερίων 
θερμοκηπίου» μη ανταγωνιστικών ως προς 
τις γεωργικές εκτάσεις. Θα υποστηριχτεί 
κυρίως η μεταφορά αυτών των νέων αλλά 
και άλλων πιθανών τεχνολογιών από τα 
εργαστήρια σε κλίμακα μεγέθους 
επίδειξης, με στόχο την προ-εμπορική 
επίδειξη έως το 2020.

Υπάρχει ποικιλία νέων επιλογών με 
μακροπρόθεσμες δυνατότητες, όπως 
καύσιμο από φωτοσυνθετικούς 
μικροοργανισμούς (σε υδάτινα και επίγεια 
περιβάλλοντα) και από τεχνητές 
απομιμήσεις φωτοσύνθεσης. Οι νέες αυτές 
ατραποί ενδέχεται να προσφέρουν 
δυνατότητες αποδοτικότερης μετατροπής 
ενέργειας, οικονομικότερων και πιο 
βιώσιμων τεχνολογιών και σχεδόν 
ουδέτερων διαδικασιών εκπομπής «αερίων 
θερμοκηπίου» μη ανταγωνιστικών ως προς 
τις γεωργικές εκτάσεις. Θα υποστηριχτεί 
κυρίως η μεταφορά βιώσιμων και 
ασφαλών τεχνολογιών από τα εργαστήρια 
σε κλίμακα μεγέθους επίδειξης, με έμφαση 
στο κόστος του προεμπορικού κύκλου και 
την περιβαλλοντική επίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 798
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.3 a. Ευέλικτες και αποτελεσματικές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά 
καύσιμα που καθιστούν δυνατή τη χρήση 
ενέργειας από μεταβλητές ανανεώσιμες 
πηγές
Οι ευέλικτες και αποτελεσματικές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά 
καύσιμα εξακολουθούν να είναι 
σημαντικές για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας των δικτύων και της 
ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Κατά την περίοδο μετάβασης 
σε μία οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
άνθρακα, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση 
να εξισορροπήσουμε την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από μεταβλητές 
ανανεώσιμες πηγές με αυτή που 
παράγεται από ευέλικτες συμβατικές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Επί του 
παρόντος, οι συμβατικές μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής έχουν σχεδιαστεί για 
να λειτουργούν με βασικό φορτίο, ενώ 
όταν χρησιμοποιούν εφεδρικά ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές συχνά 
λειτουργούν με μερικό φορτίο. Σε αυτή τη 
λειτουργία, δεν είναι πολύ 
αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά τον 
αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων.
Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί 
έρευνα για να βελτιστοποιηθεί η ευελιξία 
και η αποτελεσματικότητα των 
συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
όταν λειτουργούν με μερικό φορτίο, έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διατίθεται 
ευέλικτη και αποτελεσματική εφεδρεία 
που θα συνοδεύει και θα στηρίζει την 
ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και να κατασταθεί δυνατή σε 
μεγαλύτερο βαθμό η ενσωμάτωση στο 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μεταβλητών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4. Ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας

3.4. Ενιαίο, έξυπνο, ευέλικτο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό δίκτυο

Or. en

Τροπολογία 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
τρεις αλληλένδετες προκλήσεις για τη 
δημιουργία ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή, ολοένα και πιο 
απαλλαγμένου από το διοξείδιο του 
άνθρακα συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας: δημιουργία πανευρωπαϊκής 
αγοράς, ενσωμάτωση μαζικής αύξησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 
διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα 
σε εκατομμύρια προμηθευτές και πελάτες 
(όπου τα νοικοκυριά θα αντιστοιχούν 
ολοένα και περισσότερο και στους δύο 
χαρακτηρισμούς), συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων. Τα 
μελλοντικά ηλεκτρικά δίκτυα θα 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη 
μετάβαση σε ένα πλήρως απαλλαγμένο 
από το διοξείδιο του άνθρακα σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας 
ταυτόχρονα πρόσθετη ευελιξία και 
οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές. 

Τα ενεργειακά δίκτυα πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε τρεις αλληλένδετες 
προκλήσεις για τη δημιουργία ενός φιλικού 
προς τον καταναλωτή, ολοένα και πιο 
απαλλαγμένου από το διοξείδιο του 
άνθρακα συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας: δημιουργία πανευρωπαϊκής 
αγοράς, ενσωμάτωση μαζικής αύξησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 
διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα 
σε εκατομμύρια προμηθευτές και πελάτες 
(όπου τα νοικοκυριά θα αντιστοιχούν 
ολοένα και περισσότερο και στους δύο 
χαρακτηρισμούς), συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων. Τα 
μελλοντικά ηλεκτρικά δίκτυα θα 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη 
μετάβαση σε ένα πλήρως απαλλαγμένο 
από το διοξείδιο του άνθρακα σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας 
ταυτόχρονα πρόσθετη ευελιξία και 
οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές. 
Επιτακτικός στόχος έως το 2020 είναι η 
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Επιτακτικός στόχος έως το 2020 είναι η 
μεταφορά και διανομή 35 % περίπου της 
ηλεκτρικής ενέργειας από κατανεμημένες 
και συγκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

μεταφορά και διανομή 35 % περίπου της 
ηλεκτρικής ενέργειας από κατανεμημένες 
και συγκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 801
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
τρεις αλληλένδετες προκλήσεις για τη 
δημιουργία ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή, ολοένα και πιο 
απαλλαγμένου από το διοξείδιο του 
άνθρακα συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας: δημιουργία πανευρωπαϊκής 
αγοράς, ενσωμάτωση μαζικής αύξησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 
διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα 
σε εκατομμύρια προμηθευτές και πελάτες 
(όπου τα νοικοκυριά θα αντιστοιχούν 
ολοένα και περισσότερο και στους δύο 
χαρακτηρισμούς), συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων. Τα 
μελλοντικά ηλεκτρικά δίκτυα θα 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη 
μετάβαση σε ένα πλήρως απαλλαγμένο 
από το διοξείδιο του άνθρακα σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας 
ταυτόχρονα πρόσθετη ευελιξία και 
οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές. 
Επιτακτικός στόχος έως το 2020 είναι η 
μεταφορά και διανομή 35 % περίπου της 
ηλεκτρικής ενέργειας από κατανεμημένες 
και συγκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
τρεις αλληλένδετες προκλήσεις για τη 
δημιουργία ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή, ολοένα περισσότερο 
βασιζόμενου σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας: δημιουργία πανευρωπαϊκής 
αγοράς, ενσωμάτωση μαζικής αύξησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 
διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα 
σε εκατομμύρια προμηθευτές και πελάτες 
(όπου τα νοικοκυριά θα αντιστοιχούν 
ολοένα και περισσότερο και στους δύο 
χαρακτηρισμούς), συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων. Τα 
μελλοντικά ηλεκτρικά δίκτυα θα 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη 
μετάβαση σε ένα πλήρως βασιζόμενο σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας 
ταυτόχρονα πρόσθετη ευελιξία και 
οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές. 
Επιτακτικός στόχος έως το 2020 είναι η 
μεταφορά και διανομή 35 % περίπου της 
ηλεκτρικής ενέργειας από κατανεμημένες 
και συγκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.
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Or. en

Τροπολογία 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι 
εναλλακτικές επιλογές για επιτυχημένη 
εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
εκπομπές και το κόστος. Πρέπει να 
διερευνηθούν και να ενσωματωθούν στο 
δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
νέες τεχνολογίες συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας και υποδομές αμφίδρομης 
ψηφιακής επικοινωνίας. Αυτό θα 
συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασμού, 
της παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων σε 
κανονικές και έκτακτες συνθήκες, καθώς 
και στη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων 
ανάμεσα σε προμηθευτές και πελάτες και 
στη μεταφορά, διαχείριση και εμπορία της 
ροής ενέργειας Για την εγκατάσταση 
μελλοντικών υποδομών, οι δείκτες και οι 
αναλύσεις κόστους-ωφέλειας, πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη ζητήματα που αφορούν 
όλο το ενεργειακό σύστημα. 
Επιπροσθέτως, θα μεγιστοποιηθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα σε έξυπνα δίκτυα και 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, προκειμένου να 
αποφευχθεί η επανάληψη επενδύσεων και 
να επιταχυνθεί η διείσδυση έξυπνων 
ενεργειακών υπηρεσιών.

Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι 
εναλλακτικές επιλογές για επιτυχημένη 
εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
εκπομπές και το κόστος. Πρέπει να 
διερευνηθούν και να ενσωματωθούν στο 
δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
νέες τεχνολογίες συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας, διαχείριση ζήτησης και 
υποδομές αμφίδρομης ψηφιακής 
επικοινωνίας. Αυτό θα συμβάλλει στη 
βελτίωση του σχεδιασμού, της 
παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων σε 
κανονικές και έκτακτες συνθήκες, καθώς 
και στη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων 
ανάμεσα σε προμηθευτές και πελάτες και 
στη μεταφορά, διαχείριση και εμπορία της 
ροής ενέργειας Για την εγκατάσταση 
μελλοντικών υποδομών, οι δείκτες και οι 
αναλύσεις κόστους-ωφέλειας, πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη ζητήματα που αφορούν 
όλο το ενεργειακό σύστημα. 
Επιπροσθέτως, θα μεγιστοποιηθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα σε έξυπνα δίκτυα και 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, προκειμένου να 
αποφευχθεί η επανάληψη επενδύσεων και 
να επιταχυνθεί η διείσδυση έξυπνων 
ενεργειακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 803
Fiona Hall, Kent Johansson
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καινοτόμα μέσα αποθήκευσης ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένων τόσο των μέσων 
μεγάλης κλίμακας, όσο και των 
μπαταριών) και συστήματα οχημάτων θα 
παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία 
ανάμεσα στην παραγωγή και τη ζήτηση. Οι 
βελτιωμένες τεχνολογίες ΤΠΕ θα 
αυξήσουν περαιτέρω την ευελιξία της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέχοντας 
στους πελάτες (βιομηχανικούς, εμπορικούς 
και οικιακούς) τα απαραίτητα εργαλεία 
αυτοματοποίησης.

Καινοτόμα μέσα αποθήκευσης ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένων τόσο των μέσων 
μεγάλης κλίμακας, όσο και των 
μπαταριών) και συστήματα οχημάτων θα 
παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία 
ανάμεσα στην παραγωγή και τη ζήτηση. Οι 
βελτιωμένες τεχνολογίες ΤΠΕ θα 
αυξήσουν περαιτέρω την ευελιξία της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέχοντας 
στους πελάτες (βιομηχανικούς, εμπορικούς 
και οικιακούς) τα απαραίτητα εργαλεία 
αυτοματοποίησης και ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4 a. Τεχνολογίες εφεδρείας και 
εξισορρόπησης για μη ορυκτά καύσιμα
Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής 
στον οδικό χάρτη 2050, ο τομέας 
παραγωγής ενέργειας της Ένωσης θα 
πρέπει να έχει απεξαρτηθεί από τον 
άνθρακα κατά 93%-99% έως το 2030. 
Συνεπώς, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ένωσης για 
το κλίμα και την ενέργεια, δεν θα 
επιτρέπεται μετά το 2030 στην Ένωση η 
παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα 
ή οποιαδήποτε τεχνολογία έχει εκπομπές 
άνθρακα (ή θα πρέπει να περιορίζεται στο 
απολύτως ελάχιστο). Συνεπώς, απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και την 
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εφαρμογής τεχνολογιών εφεδρείας και 
εξισορρόπησης για τα μη ορυκτά 
καύσιμα, οι οποίες να προσφέρουν 
ευελιξία και πλήρη βιωσιμότητα, 
προκειμένου να ενσωματωθούν οι 
διαρκώς αυξανόμενες μεταβλητές 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η τεχνολογία ορυκτών καυσίμων δεν 
χρηματοδοτείται από το Ορίζοντας 2020, 
δεδομένου ότι είναι ώριμη και ήδη 
υποστηρίζεται επαρκώς από την ώριμη 
βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Η 
χρηματοδότηση τέτοιας τεχνολογίας με 
εκπομπές άνθρακα από περιορισμένους 
δημόσιους πόρους της Ένωσης δεν είναι 
συνεπής προς το χρονοδιάγραμμα 
απεξάρτησης της Ένωσης από τον 
άνθρακα έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 805
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροπρόθεσμα θα απαιτούνται 
καινοτόμες, πιο αποδοτικές και 
ανταγωνιστικές ως προς το κόστος 
τεχνολογίες. Θα πρέπει να επιταχυνθεί η 
πρόοδος μέσω διεπιστημονικής έρευνας 
για την επίτευξη επιστημονικών 
καινοτομιών σε έννοιες που σχετίζονται με 
την ενέργεια και με τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής (π.χ. νανοεπιστήμη, επιστήμη 
υλικών, φυσική στερεάς φύσης, ΤΠΕ, 
βιοεπιστήμη, πληροφορική, διάστημα), 
καθώς και η ανάπτυξη καινοτομιών σε 
μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Μακροπρόθεσμα θα απαιτούνται 
καινοτόμες, πιο αποδοτικές και 
ανταγωνιστικές ως προς το κόστος 
τεχνολογίες. Θα πρέπει να επιταχυνθεί η 
πρόοδος μέσω διεπιστημονικής έρευνας 
για την επίτευξη επιστημονικών 
καινοτομιών σε έννοιες που σχετίζονται με 
την ενέργεια και με τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής (π.χ. νανοεπιστήμη, επιστήμη 
υλικών, φυσική στερεάς φύσης, ΤΠΕ, 
βιοεπιστήμη, πληροφορική, διάστημα, 
μέταλλα κρίσιμης σημασίας από 
απόβλητα, κατάλοιπα και παραπροϊόντα), 
καθώς και η ανάπτυξη καινοτομιών σε 
μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών, που βασίζεται σε ορισμένα μέταλλα κρίσιμης σημασίας. Πρέπει να 
εξεταστούν όλοι οι τεχνολογικοί τρόποι για την απόκτηση τέτοιων μετάλλων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής από απόβλητα, που αποτελεί πολυκλαδική έρευνα.

Τροπολογία 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρειαστεί επίσης προηγμένη έρευνα για 
την παροχή λύσεων για την προσαρμογή 
των ενεργειακών συστημάτων στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Οι 
προτεραιότητες ενδέχεται να 
προσαρμόζονται σε νέες επιστημονικές και 
τεχνολογικές ανάγκες και ευκαιρίες ή σε 
φαινόμενα που παρατηρούνται για πρώτη 
φορά και που θα μπορούσαν να 
υποδηλώνουν υποσχόμενες εξελίξεις ή 
κινδύνους για την κοινωνία και που 
ενδέχεται να αναδυθούν κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020.

Θα χρειαστεί επίσης προηγμένη έρευνα για 
την παροχή λύσεων για την προσαρμογή 
των ενεργειακών συστημάτων στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. 
Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις που θέτει ο μη συνεχής 
χαρακτήρας της ηλιακής και της 
αιολικής ενέργειας. Οι προτεραιότητες 
ενδέχεται να προσαρμόζονται σε νέες 
επιστημονικές και τεχνολογικές ανάγκες 
και ευκαιρίες ή σε φαινόμενα που 
παρατηρούνται για πρώτη φορά και που θα 
μπορούσαν να υποδηλώνουν υποσχόμενες 
εξελίξεις ή κινδύνους για την κοινωνία και 
που ενδέχεται να αναδυθούν κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Or. en

Τροπολογία 807
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρειαστεί επίσης προηγμένη έρευνα για 
την παροχή λύσεων για την προσαρμογή 
των ενεργειακών συστημάτων στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Οι 
προτεραιότητες ενδέχεται να 
προσαρμόζονται σε νέες επιστημονικές και 
τεχνολογικές ανάγκες και ευκαιρίες ή σε 
φαινόμενα που παρατηρούνται για πρώτη 
φορά και που θα μπορούσαν να 
υποδηλώνουν υποσχόμενες εξελίξεις ή 
κινδύνους για την κοινωνία και που 
ενδέχεται να αναδυθούν κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έργα 
έρευνας και επίδειξης για τη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής απόδοσης, της 
διαχείρισης κινδύνου και της ασφάλειας 
νέων πηγών ενέργειας όπως οι μη 
συμβατικοί υδρογονάνθρακες. Θα 
χρειαστεί επίσης προηγμένη έρευνα για 
την παροχή λύσεων για την προσαρμογή 
των ενεργειακών συστημάτων στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Οι 
προτεραιότητες ενδέχεται να 
προσαρμόζονται σε νέες επιστημονικές και 
τεχνολογικές ανάγκες και ευκαιρίες ή σε 
φαινόμενα που παρατηρούνται για πρώτη 
φορά και που θα μπορούσαν να 
υποδηλώνουν υποσχόμενες εξελίξεις ή 
κινδύνους για την κοινωνία και που 
ενδέχεται να αναδυθούν κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020.

Or. en

Τροπολογία 808
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέτοιες καινοτομίες θα εστιάζονται στη 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στην 
αγορά σε κανονιστικό, διοικητικό και 
οικονομικό επίπεδο για ανανεώσιμες και 
ενεργειακώς αποδοτικές τεχνολογίες και 
λύσεις με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Θα υποστηρίζονται μέτρα 
που διευκολύνουν την εφαρμογή της 
ενεργειακής πολιτικής, προετοιμάζοντας το 
έδαφος για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων, υποστηρίζοντας την 

Τέτοιες καινοτομίες θα εστιάζονται στη 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στην 
αγορά σε κανονιστικό, διοικητικό και 
οικονομικό επίπεδο για ανανεώσιμες και 
ενεργειακώς αποδοτικές τεχνολογίες και 
λύσεις σε επίπεδο τελικής χρήσης. Θα 
υποστηρίζονται μέτρα που διευκολύνουν 
την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων 
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ανάπτυξη ικανοτήτων και τη δράση με 
δημόσια αποδοχή.

και τη δράση με δημόσια αποδοχή και 
συμμετοχή.

Or. en

Τροπολογία 809
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του σημείου 3.6 και του 
παρόντος σημείου, το Πρόγραμμα 
Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη που 
εφαρμόστηκε με πλήρη επιτυχία σε όλο το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας θα συνεχιστεί με φιλόδοξη 
δημοσιονομική επιχορήγηση στο πλαίσιο 
του τρέχοντος προγράμματος Ορίζοντας 
2020.

Or. en

Τροπολογία 810
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην 
παρούσα πρόκληση οδηγείται από την 
ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
διάστασης της έρευνας και της καινοτομίας 
στον τομέα της ενέργειας. Κύριος στόχος 
θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της 
θεματολογίας έρευνας και καινοτομίας του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)για την επίτευξη 

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην 
παρούσα πρόκληση οδηγείται από την 
ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
διάστασης της έρευνας και της καινοτομίας 
στον τομέα της ενέργειας. Κύριος στόχος 
θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της 
θεματολογίας έρευνας και καινοτομίας του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)για την επίτευξη 
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των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά 
με την ενέργεια και την κλιματική 
μεταβολή. Κατά συνέπεια, οι χάρτες 
πορείας του σχεδίου SET και των σχεδίων 
υλοποίησης θα συμβάλλουν σημαντικά 
στην ανάπτυξη των προγραμμάτων 
εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η δομή της 
διακυβέρνησης του σχεδίου SET θα 
χρησιμοποιείται ως κύρια βάση για το 
στρατηγικό καθορισμό προτεραιοτήτων 
και το συντονισμό της έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας σε 
ολόκληρη την Ένωση

των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά 
με την ενέργεια και την κλιματική 
μεταβολή. Κατά συνέπεια, οι χάρτες 
πορείας του σχεδίου SET και των σχεδίων 
υλοποίησης θα συμβάλλουν σημαντικά 
στην ανάπτυξη των προγραμμάτων 
εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η δομή της 
διακυβέρνησης του σχεδίου SET θα 
χρησιμοποιείται ως κύρια βάση για το 
στρατηγικό καθορισμό προτεραιοτήτων 
και το συντονισμό της έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας σε 
ολόκληρη την Ένωση Οι πληροφορίες 
σχετικά με την βιομηχανία στο πλαίσιο 
της διακυβέρνησης των Ευρωπαϊκών 
Βιομηχανικών Πρωτοβουλιών (EII) θα 
ληφθούν υπόψη επισήμως και με 
διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα μέσα που 
χρηματοδοτούν προτεραιότητες που 
ορίζονται από τα Σχέδια Εφαρμογής των 
Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών 
Πρωτοβουλιών (EII) . Οι πρωτοβουλίες 
θα χρηματοδοτούνται από ειδικές 
γραμμές του προϋπολογισμού ανά 
τεχνολογία, από τις SET-Plan πιστώσεις 
του προϋπολογισμού για το σχέδιο SET.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγγραφή ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού για τις επιμέρους βιομηχανικές πρωτοβουλίες 
προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και βοηθούν να αποφευχθεί το παζάρι μεταξύ 
συμπληρωματικών τεχνολογιών, όπως οι τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση και τα έξυπνα δίκτυα.

Τροπολογία 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην 

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην 
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παρούσα πρόκληση οδηγείται από την 
ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής
διάστασης της έρευνας και της καινοτομίας 
στον τομέα της ενέργειας. Κύριος στόχος 
θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της 
θεματολογίας έρευνας και καινοτομίας του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)για την επίτευξη 
των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά 
με την ενέργεια και την κλιματική 
μεταβολή. Κατά συνέπεια, οι χάρτες 
πορείας του σχεδίου SET και των σχεδίων 
υλοποίησης θα συμβάλλουν σημαντικά 
στην ανάπτυξη των προγραμμάτων 
εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η δομή της 
διακυβέρνησης του σχεδίου SET θα 
χρησιμοποιείται ως κύρια βάση για το 
στρατηγικό καθορισμό προτεραιοτήτων 
και το συντονισμό της έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας σε 
ολόκληρη την Ένωση

παρούσα πρόκληση οδηγείται από την 
ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
διάστασης της έρευνας και της καινοτομίας 
στον τομέα της ενέργειας. Κύριος στόχος 
θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της 
θεματολογίας έρευνας και καινοτομίας του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)για την επίτευξη 
των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά 
με την ενέργεια και την κλιματική 
μεταβολή. Κατά συνέπεια, οι χάρτες 
πορείας του σχεδίου SET και των σχεδίων 
υλοποίησης θα συμβάλλουν σημαντικά 
στην ανάπτυξη των προγραμμάτων 
εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η δομή της 
διακυβέρνησης του σχεδίου SET θα 
χρησιμοποιείται ως κύρια βάση για το 
στρατηγικό καθορισμό προτεραιοτήτων 
και το συντονισμό της έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας σε 
ολόκληρη την Ένωση Οι πληροφορίες 
σχετικά με την βιομηχανία στο πλαίσιο 
της διακυβέρνησης των Ευρωπαϊκών 
Βιομηχανικών Πρωτοβουλιών (EII) θα 
ληφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά τα μέσα 
που χρηματοδοτούν προτεραιότητες που 
ορίζονται από τα Σχέδια Εφαρμογής των 
Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών 
Πρωτοβουλιών (EII) . Οι πρωτοβουλίες 
θα χρηματοδοτούνται από ειδικές 
γραμμές του προϋπολογισμού ανά 
τεχνολογία, από τις SET-Plan πιστώσεις 
του προϋπολογισμού για το σχέδιο SET.

Or. en

Τροπολογία 812
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την Ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την 
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υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην 
παρούσα πρόκληση οδηγείται από την 
ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
διάστασης της έρευνας και της καινοτομίας 
στον τομέα της ενέργειας. Κύριος στόχος 
θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της 
θεματολογίας έρευνας και καινοτομίας του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)για την επίτευξη 
των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά 
με την ενέργεια και την κλιματική 
μεταβολή. Κατά συνέπεια, οι χάρτες 
πορείας του σχεδίου SET και των σχεδίων 
υλοποίησης θα συμβάλλουν σημαντικά 
στην ανάπτυξη των προγραμμάτων 
εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η δομή της 
διακυβέρνησης του σχεδίου SET θα 
χρησιμοποιείται ως κύρια βάση για το 
στρατηγικό καθορισμό προτεραιοτήτων 
και το συντονισμό της έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας σε 
ολόκληρη την Ένωση

υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην 
παρούσα πρόκληση οδηγείται από την 
ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
διάστασης της έρευνας και της καινοτομίας 
στον τομέα της ενέργειας. Κύριος στόχος 
θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της 
θεματολογίας έρευνας και καινοτομίας του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET), ιδιαίτερα για 
τις τεχνολογίες που θα συμβάλουν 
οπωσδήποτε στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης για το 2020 και το 
2050 σχετικά με την ενέργεια και την 
κλιματική μεταβολή, με έμφαση στις 
τεχνολογίες που προσφέρουν 
περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας 
απασχόλησης.. Κατά συνέπεια, οι χάρτες 
πορείας του σχεδίου SET και των σχεδίων 
υλοποίησης θα συμβάλλουν σημαντικά 
στην ανάπτυξη των προγραμμάτων 
εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η δομή της 
διακυβέρνησης του σχεδίου SET θα 
χρησιμοποιείται ως κύρια βάση για το 
στρατηγικό καθορισμό προτεραιοτήτων 
και το συντονισμό της έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας σε 
ολόκληρη την Ένωση

Or. en

Τροπολογία 813
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μη τεχνολογική θεματολογία θα 
βασίζεται στην ενεργειακή πολιτική και 
στη νομοθεσία της Ένωσης. Θα 
υποστηριχτεί η δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την μαζική 
εγκατάσταση των δυνάμενων να 
επιδειχθούν λύσεων, διαδικασιών και 

Η μη τεχνολογική θεματολογία θα 
βασίζεται στην ενεργειακή πολιτική και 
στη νομοθεσία της Ένωσης. Θα 
υποστηριχτεί η δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την μαζική 
εγκατάσταση των δυνάμενων να 
επιδειχθούν λύσεων, διαδικασιών και 
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πολιτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της 
τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών 
για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακής 
απόδοσης ανά την Ένωση Αυτό ενδέχεται 
να απαιτήσει υποστήριξη της παροχής 
τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη και 
την προσφορά επενδύσεων ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

πολιτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της 
τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της παροχής υπηρεσιών για 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και ενεργειακής απόδοσης 
ανά την Ένωση Αυτό ενδέχεται να 
απαιτήσει υποστήριξη της παροχής 
τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη και 
την προσφορά επενδύσεων ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 814
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους θα 
είναι σημαντική για την από κοινού χρήση 
πόρων και υλοποίηση. Ενδέχεται να 
προβλεφθεί, για κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, ότι οι υφιστάμενες Ευρωπαϊκές 
Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες του σχεδίου 
SET θα μετατραπούν σε επίσημες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, εάν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για να αυξηθεί το 
επίπεδο και η συνέπεια της εθνικής 
χρηματοδότησης και να τονωθούν οι 
κοινές δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών. 
Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα 
παροχής στήριξης, μαζί και με τα κράτη 
μέλη, σε συμμαχίες δημόσιων ερευνητικών 
φορέων, ιδίως στον Ευρωπαϊκό 
Συνασπισμό Ενεργειακής Έρευνας που 
έχει ιδρυθεί στο πλαίσιο του σχεδίου SET 
για την ομαδοποίηση δημόσιων 
ερευνητικών πόρων και υποδομών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρίσιμοι 
τομείς έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους θα 
είναι σημαντική για την από κοινού χρήση 
πόρων και υλοποίηση. Θα πρέπει να 
αναπτυχθούν μέσα επιτάχυνσης της 
καινοτόμου έρευνας –όπως οι 
κοινοπραξίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας-
για τον συμμερισμό δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπου ένας 
όμιλος πληρώνει στον κάτοχο των 
δικαιωμάτων κατάλληλη αμοιβή για την 
πρόσβαση στα δικαιώματα, ή να 
καθιερωθούν στον συγκεκριμένο τομέα 
βραβεία καινοτομίας για την ενθάρρυνση 
της αποστεγανοποίησης της έρευνας και 
την ώθηση της έρευνας τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Ενδέχεται να προβλεφθεί, για κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, ότι οι υφιστάμενες 
Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες 
του σχεδίου SET θα μετατραπούν σε 
επίσημες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, για να 
αυξηθεί το επίπεδο και η συνέπεια της 
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Οι προτεραιότητες του σχεδίου SET θα 
υποστηριχτούν από δράσεις διεθνούς 
συντονισμού σύμφωνα με την αρχή της 
μεταβλητής γεωμετρίας, λαμβανομένων 
υπόψη των δυνατοτήτων και των 
ιδιαιτεροτήτων των χωρών.

εθνικής χρηματοδότησης και να τονωθούν 
οι κοινές δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών. 
Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα 
παροχής στήριξης, μαζί και με τα κράτη 
μέλη, σε συμμαχίες δημόσιων ερευνητικών 
φορέων, ιδίως στον Ευρωπαϊκό 
Συνασπισμό Ενεργειακής Έρευνας που 
έχει ιδρυθεί στο πλαίσιο του σχεδίου SET 
για την ομαδοποίηση δημόσιων 
ερευνητικών πόρων και υποδομών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρίσιμοι 
τομείς έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
Οι προτεραιότητες του σχεδίου SET θα 
υποστηριχτούν από δράσεις διεθνούς 
συντονισμού σύμφωνα με την αρχή της 
μεταβλητής γεωμετρίας, λαμβανομένων 
υπόψη των δυνατοτήτων και των 
ιδιαιτεροτήτων των χωρών.

Or. fr

Τροπολογία 815
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους θα 
είναι σημαντική για την από κοινού χρήση 
πόρων και υλοποίηση. Ενδέχεται να 
προβλεφθεί, για κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, ότι οι υφιστάμενες 
Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες 
του σχεδίου SET θα μετατραπούν σε 
επίσημες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, για 
να αυξηθεί το επίπεδο και η συνέπεια της 
εθνικής χρηματοδότησης και να 
τονωθούν οι κοινές δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας μεταξύ των 
κρατών μελών. Θα εξεταστεί επίσης η 
δυνατότητα παροχής στήριξης, μαζί και με 

Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους θα 
είναι σημαντική για την από κοινού χρήση 
πόρων και υλοποίηση. Θα εξεταστεί 
επίσης η δυνατότητα παροχής στήριξης, 
μαζί και με τα κράτη μέλη, σε συμμαχίες 
δημόσιων ερευνητικών φορέων, ιδίως στον 
Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Ενεργειακής 
Έρευνας που έχει ιδρυθεί στο πλαίσιο του 
σχεδίου SET για την ομαδοποίηση 
δημόσιων ερευνητικών πόρων και 
υποδομών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν κρίσιμοι τομείς έρευνας 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι 
προτεραιότητες του σχεδίου SET θα 
υποστηριχτούν από δράσεις διεθνούς 



AM\909647EL.doc 49/193 PE492.826v02-00

EL

τα κράτη μέλη, σε συμμαχίες δημόσιων 
ερευνητικών φορέων, ιδίως στον 
Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Ενεργειακής 
Έρευνας που έχει ιδρυθεί στο πλαίσιο του 
σχεδίου SET για την ομαδοποίηση 
δημόσιων ερευνητικών πόρων και 
υποδομών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν κρίσιμοι τομείς έρευνας 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι 
προτεραιότητες του σχεδίου SET θα 
υποστηριχτούν από δράσεις διεθνούς 
συντονισμού σύμφωνα με την αρχή της 
μεταβλητής γεωμετρίας, λαμβανομένων 
υπόψη των δυνατοτήτων και των 
ιδιαιτεροτήτων των χωρών.

συντονισμού σύμφωνα με την αρχή της 
μεταβλητής γεωμετρίας, λαμβανομένων 
υπόψη των δυνατοτήτων και των 
ιδιαιτεροτήτων των χωρών.

Or. en

Τροπολογία 816
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους θα 
είναι σημαντική για την από κοινού χρήση 
πόρων και υλοποίηση. Ενδέχεται να 
προβλεφθεί, για κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, ότι οι υφιστάμενες Ευρωπαϊκές 
Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες του σχεδίου 
SET θα μετατραπούν σε επίσημες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, εάν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για να αυξηθεί το 
επίπεδο και η συνέπεια της εθνικής 
χρηματοδότησης και να τονωθούν οι 
κοινές δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών. 
Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα 
παροχής στήριξης, μαζί και με τα κράτη 
μέλη, σε συμμαχίες δημόσιων ερευνητικών 
φορέων, ιδίως στον Ευρωπαϊκό 
Συνασπισμό Ενεργειακής Έρευνας που 
έχει ιδρυθεί στο πλαίσιο του σχεδίου SET 
για την ομαδοποίηση δημόσιων 

Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους θα 
είναι σημαντική για την από κοινού χρήση 
πόρων και υλοποίηση. Ενδέχεται να 
προβλεφθεί, για κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, ότι οι υφιστάμενες Ευρωπαϊκές 
Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες του σχεδίου 
SET θα μετατραπούν σε επίσημες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, εάν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για να αυξηθεί το 
επίπεδο και η συνέπεια της εθνικής 
χρηματοδότησης και να τονωθούν οι 
κοινές δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών. 
Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα 
παροχής στήριξης, μαζί και με τα κράτη 
μέλη, σε συμμαχίες δημόσιων ερευνητικών 
φορέων, ιδίως στον Ευρωπαϊκό 
Συνασπισμό Ενεργειακής Έρευνας που 
έχει ιδρυθεί στο πλαίσιο του σχεδίου SET 
για την ομαδοποίηση δημόσιων 
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ερευνητικών πόρων και υποδομών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρίσιμοι 
τομείς έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
Οι προτεραιότητες του σχεδίου SET θα 
υποστηριχτούν από δράσεις διεθνούς 
συντονισμού σύμφωνα με την αρχή της 
μεταβλητής γεωμετρίας, λαμβανομένων 
υπόψη των δυνατοτήτων και των 
ιδιαιτεροτήτων των χωρών.

ερευνητικών πόρων και υποδομών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρίσιμοι 
τομείς έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
Οι προτεραιότητες του σχεδίου SET θα 
υποστηριχτούν από δράσεις διεθνούς 
συντονισμού σύμφωνα με την αρχή της 
μεταβλητής γεωμετρίας, λαμβανομένων 
υπόψη των δυνατοτήτων και των 
ιδιαιτεροτήτων των χωρών. Η 
χρηματοδότηση του Ορίζοντας 2020 
παρέχεται μέσω μηχανισμών που 
απαιτούν την συγκέντρωση των εθνικών 
συγχρηματοδοτήσεων, εκτός αν έχουν 
ληφθεί μέτρα που επιτρέπουν την πλήρη 
συμμετοχή των εταίρων των έργων από 
χώρες που δεν είναι σε θέση να 
προσφέρουν συγχρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 817
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα πληροφόρησης του σχεδίου 
ΣΕΤ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 
κινητοποιηθεί για την ανάπτυξη, σε 
συνδυασμό με τους ενδιαφερόμενους, 
βασικών δεικτών επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της προόδου της 
υλοποίησης και οι οποίες θα 
αναθεωρούνται σε τακτική βάση για να 
ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις. 
Γενικότερα, η υλοποίηση στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόκλησης θα επιδιώξει την 
βελτίωση του συντονισμού των συναφών 
ενωσιακών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών 
και πολιτικών, όπως η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως μέσω των εθνικών και 
περιφερειακών στρατηγικών για την 
έξυπνη εξειδίκευση και των μηχανισμών 

Το σύστημα πληροφόρησης του σχεδίου 
ΣΕΤ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 
κινητοποιηθεί για την ανάπτυξη, σε 
συνδυασμό με τους ενδιαφερόμενους, 
βασικών δεικτών επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της προόδου της 
υλοποίησης και οι οποίες θα 
αναθεωρούνται σε τακτική βάση για να 
ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις. 
Γενικότερα, η υλοποίηση στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόκλησης θα επιδιώξει την 
βελτίωση του συντονισμού των συναφών 
ενωσιακών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών 
και πολιτικών, όπως η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως μέσω των εθνικών και 
περιφερειακών στρατηγικών για την 
έξυπνη εξειδίκευση και των μηχανισμών 
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του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών, για παράδειγμα όσον αφορά 
την υποστήριξη έργων επίδειξης.

του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών, για παράδειγμα όσον αφορά 
την υποστήριξη έργων επίδειξης στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 818
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τη λήψη 
αποφάσεων και την υιοθέτηση από την 
αγορά θα πρέπει να βασίζονται στην 
επιτυχία του προγράμματος «Ευφυής 
Ενέργεια - Ευρώπη» (IEE),το οποίο από 
το 2003 που συστάθηκε έχει προσφέρει 
χρηματοδότηση για περισσότερα από 500 
ευρωπαϊκά σχέδια στα οποία συμμετείχαν 
3.500 ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Το 
πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια –
Ευρώπη» θα πρέπει να συνεχίσει με 
παρόμοιους στόχους και η διαχείρισή του 
να εξακολουθήσει να γίνεται υπό το ίδιο 
πνεύμα.

Or. en

Τροπολογία 819
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές·

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές και κινητικότητα·
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Or. en

Τροπολογία 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1. Αποδοτικά ως προς τους πόρους 
συστήματα μεταφορών που σέβονται το 
περιβάλλον

4.1. Οικονομικά προσιτές μεταφορές με 
αποδοτική χρήση των πόρων, που σέβονται 
το περιβάλλον

Or. en

Τροπολογία 821
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη έχει ορίσει ως στόχο πολιτικής 
την επίτευξη μείωσης κατά 60 % του 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. 
Στόχος είναι η μείωση κατά το ήμισυ της 
χρήσης αυτοκινήτων «που κινούνται με 
συμβατικά καύσιμα» στις πόλεις και η 
επίτευξη ουσιαστικά απελευθερωμένης 
από το διοξείδιο του άνθρακα 
υλικοτεχνικής υποδομής πόλεων σε 
μεγάλα αστικά κέντρα έως το 2030. Έως 
το 2050 τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα στις αερομεταφορές πρέπει να 
ανέλθουν στο 40 % και οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα από καύσιμα 
πλοίων πρέπει να μειωθούν κατά 40 %.

διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

Ο ορίζοντας του προγράμματος περιορίζεται, ήδη με την ονομασία του, έως το 2020. Είναι, ως 
εκ τούτου, περιττό να προσδοκώνται πιθανά μελλοντικά σενάρια που αφορούν τις επόμενες 
δεκαετίες.

Τροπολογία 822
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη έχει ορίσει ως στόχο πολιτικής 
την επίτευξη μείωσης κατά 60 % του 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. 
Στόχος είναι η μείωση κατά το ήμισυ της 
χρήσης αυτοκινήτων «που κινούνται με 
συμβατικά καύσιμα» στις πόλεις και η 
επίτευξη ουσιαστικά απελευθερωμένης 
από το διοξείδιο του άνθρακα 
υλικοτεχνικής υποδομής πόλεων σε 
μεγάλα αστικά κέντρα έως το 2030. Έως 
το 2050 τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα στις αερομεταφορές πρέπει να 
ανέλθουν στο 40 % και οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα από καύσιμα 
πλοίων πρέπει να μειωθούν κατά 40 %.

Η Ευρώπη έχει ορίσει ως στόχο πολιτικής 
την επίτευξη μείωσης κατά 60 % του 
διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990, έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης 
αυτοκινήτων «που κινούνται με συμβατικά 
καύσιμα» στις πόλεις και η επίτευξη 
ουσιαστικά απελευθερωμένης από το 
διοξείδιο του άνθρακα υλικοτεχνικής 
υποδομής πόλεων σε μεγάλα αστικά 
κέντρα έως το 2030. Έως το 2050 τα 
καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις 
αερομεταφορές πρέπει να ανέλθουν στο 40 
% και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
από καύσιμα πλοίων πρέπει να μειωθούν 
κατά 40 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας· ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», 
Βρυξέλλες, 28.3.2011, COM(2011) 144 τελικό.

Τροπολογία 823
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
των απαραίτητων λύσεων για όλα τα μέσα 
μεταφοράς, οι οποίες θα μειώσουν 
δραστικά τις επιβλαβείς για το περιβάλλον 
εκπομπές των συστημάτων μεταφορών 
(όπως CO2, NOx, και SOx), θα μειώσουν 
την εξάρτησή τους από ορυκτά καύσιμα 
και κατά συνέπεια, θα μειώσουν τον 
αντίκτυπο των συστημάτων μεταφορών 
στη βιοποικιλότητα και θα διατηρήσουν 
τους φυσικούς πόρους.

Η έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλουν 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
των απαραίτητων λύσεων για όλα τα μέσα 
μεταφοράς, οι οποίες, σε ανταγωνιστικές 
τιμές αγοράς, θα μειώσουν δραστικά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου των συστημάτων 
μεταφορών (όπως NOx, και SOx), θα 
μειώσουν την εξάρτησή τους από ορυκτά 
καύσιμα και κατά συνέπεια, θα μειώσουν 
τον αντίκτυπο των συστημάτων 
μεταφορών στη βιοποικιλότητα και θα 
διατηρήσουν τους φυσικούς πόρους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι παράλογο και παραπλανητικό να κατατάσσεται το διοξείδιο του άνθρακα, που 
χρησιμοποιείται στη φωτοσύνθεση, ως επιβλαβές για περιβάλλον.

Τροπολογία 824
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 – σημείο 4.1.1 
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες στον εν λόγω τομέα θα 
εστιάζονται στα τελικά προϊόντα, αλλά 
επίσης θα καλύψουν διαδικασίες φειδωλής 
και οικολογικής σχεδίασης και 
κατασκευής, με ενσωματωμένη στη φάση 
σχεδίασης τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Οι δραστηριότητες στον εν λόγω τομέα θα 
εστιάζονται στα τελικά προϊόντα, αλλά 
επίσης θα καλύψουν διαδικασίες φειδωλής 
και οικολογικής σχεδίασης και 
κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής, με 
ενσωματωμένη στη φάση σχεδίασης τη 
δυνατότητα ανακύκλωσης.

Or. en
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Τροπολογία 825
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 – σημείο 4.1.1 –
στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
διείσδυσης καθαρότερων τεχνολογιών 
πρόωσης είναι σημαντική για τη μείωση ή 
εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα και 
της ρύπανσης από τις μεταφορές. 
Χρειάζονται νέες και καινοτόμες λύσεις, 
βασισμένες στους ηλεκτρικούς κινητήρες 
και τους συσσωρευτές, τις κυψέλες 
καυσίμου ή την υβριδική πρόωση. Οι 
τεχνολογικές καινοτομίες θα βοηθήσουν 
επίσης στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των παραδοσιακών συστημάτων 
πρόωσης.

α) Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
διείσδυσης καθαρότερων τεχνολογιών 
πρόωσης είναι σημαντική για τη μείωση ή 
εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα και 
της ρύπανσης από τις μεταφορές. 
Χρειάζονται νέες και καινοτόμες λύσεις, 
σε ανταγωνιστικές τιμές αγοράς, 
βασισμένες στους ηλεκτρικούς κινητήρες 
και τους συσσωρευτές, τις κυψέλες 
καυσίμου ή την υβριδική πρόωση. Οι 
τεχνολογικές καινοτομίες θα βοηθήσουν 
επίσης στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των παραδοσιακών συστημάτων 
πρόωσης.

Or. it

Τροπολογία 826
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 – σημείο 4.1.1 –
στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
διείσδυσης καθαρότερων τεχνολογιών 
πρόωσης είναι σημαντική για τη μείωση ή 
εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα και 
της ρύπανσης από τις μεταφορές. 
Χρειάζονται νέες και καινοτόμες λύσεις, 
βασισμένες στους ηλεκτρικούς κινητήρες 
και τους συσσωρευτές, τις κυψέλες 
καυσίμου ή την υβριδική πρόωση. Οι 
τεχνολογικές καινοτομίες θα βοηθήσουν 

α) Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
διείσδυσης καθαρότερων τεχνολογιών 
πρόωσης είναι σημαντική για τη μείωση ή 
εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα και 
της ρύπανσης από τις μεταφορές. 
Χρειάζονται νέες και καινοτόμες λύσεις, 
βασισμένες στους ηλεκτρικούς κινητήρες 
και τους συσσωρευτές, τις κυψέλες 
καυσίμου ή την υβριδική πρόωση, όχι 
μόνο για τα αυτοκίνητα αλλά και για τα 
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επίσης στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των παραδοσιακών συστημάτων 
πρόωσης.

τραίνα, τα τραμ, τα λεωφορεία και τα 
ηλεκτρικά ποδήλατα.. Οι τεχνολογικές 
καινοτομίες θα βοηθήσουν επίσης στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης 
των παραδοσιακών συστημάτων πρόωσης.

Or. en

Τροπολογία 827
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 – σημείο 4.1.1 –
στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
διείσδυσης καθαρότερων τεχνολογιών 
πρόωσης είναι σημαντική για τη μείωση ή 
εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα και 
της ρύπανσης από τις μεταφορές. 
Χρειάζονται νέες και καινοτόμες λύσεις, 
βασισμένες στους ηλεκτρικούς κινητήρες 
και τους συσσωρευτές, τις κυψέλες 
καυσίμου ή την υβριδική πρόωση. Οι 
τεχνολογικές καινοτομίες θα βοηθήσουν 
επίσης στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των παραδοσιακών συστημάτων 
πρόωσης.

α) Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
διείσδυσης καθαρότερων τεχνολογιών 
πρόωσης, η περαιτέρω ανάπτυξη της 
εφοδιαστικής και τα νέα καύσιμα είναι 
σημαντικά για τη μείωση ή εξάλειψη του 
διοξειδίου του άνθρακα και της ρύπανσης 
από τις μεταφορές. Χρειάζονται νέες και 
καινοτόμες λύσεις, βασισμένες στους 
ηλεκτρικούς κινητήρες και τους 
συσσωρευτές, τις κυψέλες καυσίμου ή την 
υβριδική πρόωση. Οι τεχνολογικές 
καινοτομίες θα βοηθήσουν επίσης στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης 
των παραδοσιακών συστημάτων πρόωσης.
Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στην πειραματική υποδομή 
έρευνας νέας γενιάς και τις νέες 
τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 828
Antonio Cancian

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 – σημείο 4.1.2 
παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δραστηριότητα αυτή θα συμβάλλει στη 
βελτιστοποίηση των εργασιών μεταφορών 
και στη μείωση της κατανάλωσης πόρων. 
Έμφαση θα δίδεται στην αποδοτική χρήση 
και διαχείριση αεροδρομίων, λιμένων, 
πλατφορμών εφοδιαστικής και υποδομών 
επίγειων συστημάτων μεταφορών, καθώς 
και στη χρήση αυτόνομων και αποδοτικών 
συστημάτων συντήρησης και 
επιθεώρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δίδεται στην κλιματική ανθεκτικότητα των 
υποδομών, σε οικονομικές λύσεις που 
βασίζονται σε προσέγγιση κύκλου ζωής 
και στην ευρύτερη υιοθέτηση νέων υλικών 
που επιτρέπουν την αποδοτικότερη και 
οικονομικότερη συντήρηση. Επίσης, θα 
δίδεται προσοχή στην προσβασιμότητα και 
την κοινωνική ένταξη.

Η δραστηριότητα αυτή θα συμβάλλει στη 
βελτιστοποίηση των εργασιών μεταφορών 
και στη μείωση της κατανάλωσης πόρων. 
Έμφαση θα δίδεται στην αποδοτική χρήση 
και διαχείριση αεροδρομίων, 
ελικοδρομίων, λιμένων, πλατφορμών 
εφοδιαστικής και υποδομών επίγειων 
συστημάτων μεταφορών, καθώς και στη 
χρήση αυτόνομων και αποδοτικών 
συστημάτων συντήρησης και 
επιθεώρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δίδεται στην κλιματική ανθεκτικότητα των 
υποδομών, σε οικονομικές λύσεις που 
βασίζονται σε προσέγγιση κύκλου ζωής 
και στην ευρύτερη υιοθέτηση νέων υλικών 
που επιτρέπουν την αποδοτικότερη και 
οικονομικότερη συντήρηση. Επίσης, θα 
δίδεται προσοχή στην προσβασιμότητα και 
την κοινωνική ένταξη.

Or. en

Τροπολογία 829
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 – σημείο 4.1.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δραστηριότητα αυτή θα συμβάλλει στη 
βελτιστοποίηση των εργασιών μεταφορών 
και στη μείωση της κατανάλωσης πόρων. 
Έμφαση θα δίδεται στην αποδοτική χρήση 
και διαχείριση αεροδρομίων, λιμένων, 
πλατφορμών εφοδιαστικής και υποδομών 
επίγειων συστημάτων μεταφορών, καθώς 
και στη χρήση αυτόνομων και αποδοτικών 
συστημάτων συντήρησης και 
επιθεώρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δίδεται στην κλιματική ανθεκτικότητα των 
υποδομών, σε οικονομικές λύσεις που 

Η δραστηριότητα αυτή θα συμβάλλει στη 
βελτιστοποίηση των εργασιών μεταφορών 
και στη μείωση της κατανάλωσης πόρων. 
Έμφαση θα δίδεται στην αποδοτική χρήση 
και διαχείριση αεροδρομίων, λιμένων, 
πλατφορμών εφοδιαστικής και υποδομών 
επίγειων συστημάτων μεταφορών, καθώς 
και στη χρήση αυτόνομων και αποδοτικών 
συστημάτων συντήρησης και 
επιθεώρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δίδεται στην κλιματική ανθεκτικότητα των 
υποδομών, σε οικονομικές λύσεις που 



PE492.826v02-00 58/193 AM\909647EL.doc

EL

βασίζονται σε προσέγγιση κύκλου ζωής 
και στην ευρύτερη υιοθέτηση νέων υλικών 
που επιτρέπουν την αποδοτικότερη και 
οικονομικότερη συντήρηση. Επίσης, θα 
δίδεται προσοχή στην προσβασιμότητα και 
την κοινωνική ένταξη.

βασίζονται σε προσέγγιση κύκλου ζωής 
και στην ευρύτερη υιοθέτηση νέων υλικών 
που επιτρέπουν την αποδοτικότερη και 
οικονομικότερη συντήρηση. Επίσης, θα 
δίδεται προσοχή στην προσβασιμότητα –
ιδιαίτερα σε απομονωμένες και 
νησιωτικές περιοχές- και την κοινωνική 
ένταξη.

Or. es

Τροπολογία 830
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 – σημείο 4.1.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δραστηριότητα αυτή θα συμβάλλει στη 
βελτιστοποίηση των εργασιών μεταφορών 
και στη μείωση της κατανάλωσης πόρων. 
Έμφαση θα δίδεται στην αποδοτική χρήση 
και διαχείριση αεροδρομίων, λιμένων, 
πλατφορμών εφοδιαστικής και υποδομών 
επίγειων συστημάτων μεταφορών, καθώς 
και στη χρήση αυτόνομων και αποδοτικών 
συστημάτων συντήρησης και 
επιθεώρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δίδεται στην κλιματική ανθεκτικότητα των 
υποδομών, σε οικονομικές λύσεις που 
βασίζονται σε προσέγγιση κύκλου ζωής 
και στην ευρύτερη υιοθέτηση νέων υλικών 
που επιτρέπουν την αποδοτικότερη και 
οικονομικότερη συντήρηση. Επίσης, θα 
δίδεται προσοχή στην προσβασιμότητα και 
την κοινωνική ένταξη.

Η δραστηριότητα αυτή θα συμβάλλει στη 
βελτιστοποίηση των εργασιών μεταφορών 
και στη μείωση της κατανάλωσης πόρων. 
Έμφαση θα δίδεται στην αποδοτική χρήση 
και διαχείριση αεροδρομίων, λιμένων, 
πλατφορμών εφοδιαστικής και υποδομών 
επίγειων συστημάτων μεταφορών, καθώς 
και στη χρήση αυτόνομων και αποδοτικών 
συστημάτων συντήρησης και 
επιθεώρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δίδεται στην κλιματική ανθεκτικότητα των 
υποδομών, σε οικονομικές λύσεις που 
βασίζονται σε προσέγγιση κύκλου ζωής 
και στην ευρύτερη υιοθέτηση νέων υλικών 
που επιτρέπουν την αποδοτικότερη και 
οικονομικότερη συντήρηση. Επίσης, θα 
δίδεται προσοχή στην προσβασιμότητα και 
την κοινωνική ένταξη. Για την εφαρμογή 
νέων και καινοτόμων λύσεων με βάση τις 
κυψέλες καυσίμου, χρειάζεται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη κατάλληλη 
υποδομή αποθήκευσης υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωλογικής 
αποθήκευσης, και παροχής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υδρογονοκίνηση στις μεταφορές μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών 
CO2.

Τροπολογία 831
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 – σημείο 4.1.3 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βελτίωση αυτή θα ωφελήσει ένα μεγάλο 
και αυξανόμενο μερίδιο του πληθυσμού, το 
οποίο ζει και εργάζεται στις πόλεις ή τις 
χρησιμοποιεί για υπηρεσίες και αναψυχή. 
Πρέπει να αναπτυχθούν και να 
δοκιμαστούν νέες έννοιες κινητικότητας, 
οργάνωσης μεταφορών, εφοδιαστικής και 
σχεδίασης, οι οποίες θα συμβάλλουν στη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
του θορύβου και θα βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα. Πρέπει να αναπτυχθούν οι 
δημόσιες και μη μηχανοκίνητες μεταφορές, 
καθώς και άλλες επιλογές μεταφορών που 
χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους ως 
πραγματική εναλλακτική δυνατότητα 
έναντι της χρήσης ιδιωτικών 
μηχανοκίνητων οχημάτων, 
υποστηριζόμενες από ευρύτερη χρήση 
ευφυών συστημάτων μεταφορών, καθώς 
και από καινοτόμο διαχείριση της ζήτησης.

Η βελτίωση αυτή θα ωφελήσει ένα μεγάλο 
και αυξανόμενο μερίδιο του πληθυσμού, το 
οποίο ζει και εργάζεται στις πόλεις ή τις 
χρησιμοποιεί για υπηρεσίες και αναψυχή. 
Πρέπει να αναπτυχθούν και να 
δοκιμαστούν νέες έννοιες κινητικότητας, 
οργάνωσης μεταφορών, εφοδιαστικής, 
διαχείρισης κινητικότητας και σχεδίασης, 
οι οποίες θα συμβάλλουν στη μείωση των 
ατυχημάτων, της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και του θορύβου και θα 
βελτιώσουν την υγεία, τη χρήση του 
χώρου και την αποδοτικότητα. Πρέπει να 
αναπτυχθούν οι δημόσιες και μη 
μηχανοκίνητες μεταφορές, καθώς και 
άλλες επιλογές μεταφορών που 
χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους ως 
πραγματική διατροπική εναλλακτική 
δυνατότητα έναντι της χρήσης ιδιωτικών 
μηχανοκίνητων οχημάτων, 
υποστηριζόμενες από ευρύτερη χρήση 
ευφυών συστημάτων μεταφορών, καθώς 
και από καινοτόμο διαχείριση της ζήτησης, 
όπως ο συμμερισμός και η συλλογική 
χρήση αυτοκινήτων.

Or. en
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Τροπολογία 832
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση αυτή είναι δυνατό να επιτευχθεί 
υλοποιώντας ένα σύστημα εξ ολοκλήρου 
διατροπικών μεταφορών «από πόρτα σε 
πόρτα» και αποφεύγοντας την περιττή 
χρήση μεταφορικών μέσων. Αυτό σημαίνει 
προώθηση μεγαλύτερης ενοποίησης 
μεταξύ τρόπων μεταφορών, 
βελτιστοποίηση των αλυσίδων μεταφορών 
και καλύτερα ενοποιημένες υπηρεσίες 
μεταφορών. Τέτοιες καινοτόμες λύσεις θα 
διευκολύνουν επίσης την προσβασιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων του γηραιότερου 
πληθυσμού και των ευάλωτων χρηστών.

Η μείωση αυτή είναι δυνατό να επιτευχθεί 
υλοποιώντας ένα σύστημα εξ ολοκλήρου 
διατροπικών μεταφορών και 
κινητικότητας «από πόρτα σε πόρτα» και 
αποφεύγοντας την περιττή χρήση 
μεταφορικών μέσων. Αυτό σημαίνει 
προώθηση μεγαλύτερης ενοποίησης 
μεταξύ συστημάτων μεταφορών και
ηλεκτρονικής πληροφόρησης, 
βελτιστοποίηση των πολυτροπικών 
αλυσίδων μεταφορών και κινητικότητας 
και καλύτερα ενοποιημένες υπηρεσίες 
μεταφορών και εφοδιαστικής. Τέτοιες 
καινοτόμες λύσεις θα διευκολύνουν επίσης 
την προσβασιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων του γηραιότερου 
πληθυσμού, των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα (ΑΜΚ)  και των ανάπηρων 
και ευάλωτων χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δραστηριότητα αυτή είναι δυνατό να 
επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και της 
διαδεδομένης χρήσης ευφυών εφαρμογών 
μεταφορών και συστημάτων διαχείρισης. 
Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα εξής: 
τη σχεδίαση, τη διαχείριση της ζήτησης, τα 
συστήματα πληροφοριών και πληρωμών 

Η δραστηριότητα αυτή είναι δυνατό να 
επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και της 
διαδεδομένης χρήσης ευφυών εφαρμογών 
μεταφορών και συστημάτων διαχείρισης. 
Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα εξής: 
τη σχεδίαση, τη διαχείριση της ζήτησης, τα 
συστήματα πληροφοριών και πληρωμών 
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που είναι διαλειτουργικά σε όλη την 
Ευρώπη, και την πλήρη ενοποίηση των 
ροών πληροφοριών, των συστημάτων 
διαχείρισης, των δικτύων υποδομών και 
των υπηρεσιών κινητικότητας σε νέο κοινό 
πολυτροπικό πλαίσιο βασισμένο σε 
ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρμες. 
Επίσης, θα διασφαλίζεται η ευελιξία και η 
ταχεία αντιμετώπιση των κρίσεων και των 
ακραίων καιρικών συνθηκών με την 
αναδιαμόρφωση της μετακίνησης με όλους 
τους τρόπους μεταφοράς. Νέες εφαρμογές 
γεωεντοπισμού, πλοήγησης και 
χρονομέτρησης που έχουν καταστεί 
δυνατές μέσω των συστημάτων 
δορυφορικής πλοήγησης Galileo και 
EGNOS θα είναι καίριας σημασίας για την 
επίτευξη το εν λόγω στόχου.

που είναι διαλειτουργικά σε όλη την 
Ευρώπη, και την πλήρη ενοποίηση των 
ροών πληροφοριών, των συστημάτων 
διαχείρισης, των δικτύων υποδομών και 
των υπηρεσιών κινητικότητας σε νέο κοινό 
πολυτροπικό πλαίσιο βασισμένο σε 
ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρμες. 
Επίσης, θα διασφαλίζεται η ευελιξία και η 
ταχεία αντιμετώπιση των κρίσεων και των 
ακραίων καιρικών συνθηκών με την 
αναδιαμόρφωση της μετακίνησης με όλους 
τους τρόπους μεταφοράς. Νέες εφαρμογές 
γεωεντοπισμού, πλοήγησης και 
χρονομέτρησης που έχουν καταστεί 
δυνατές μέσω των συστημάτων 
δορυφορικής πλοήγησης Galileo και 
EGNOS θα είναι καίριας σημασίας για την 
επίτευξη το εν λόγω στόχου, το ίδιο και η 
ευρύτερη εφαρμογή επιστημών της 
συμπεριφοράς για την κατανόηση του 
πώς αποφασίζουμε με ποιο μέσο θα 
μετακινηθούμε, λαμβανομένου υπόψη ότι 
κάθε τρόπος μεταφοράς αντιμετωπίζει 
διαφορετικές προκλήσεις και 
χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς 
κύκλους ενσωμάτωσης τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δραστηριότητα αυτή είναι δυνατό να 
επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και της 
διαδεδομένης χρήσης ευφυών εφαρμογών 
μεταφορών και συστημάτων διαχείρισης. 
Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα εξής: 
τη σχεδίαση, τη διαχείριση της ζήτησης, τα 
συστήματα πληροφοριών και πληρωμών 
που είναι διαλειτουργικά σε όλη την 
Ευρώπη, και την πλήρη ενοποίηση των 

Η δραστηριότητα αυτή είναι δυνατό να 
επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και της 
διαδεδομένης χρήσης ευφυών εφαρμογών 
μεταφορών και συστημάτων διαχείρισης. 
Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα εξής: 
τη σχεδίαση, τη διαχείριση της ζήτησης, τα 
συστήματα πληροφοριών, έκδοσης 
εισιτηρίων και πληρωμών που είναι 
διαλειτουργικά σε όλη την Ευρώπη, και 
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ροών πληροφοριών, των συστημάτων 
διαχείρισης, των δικτύων υποδομών και 
των υπηρεσιών κινητικότητας σε νέο κοινό 
πολυτροπικό πλαίσιο βασισμένο σε 
ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρμες. 
Επίσης, θα διασφαλίζεται η ευελιξία και η 
ταχεία αντιμετώπιση των κρίσεων και των 
ακραίων καιρικών συνθηκών με την 
αναδιαμόρφωση της μετακίνησης με όλους 
τους τρόπους μεταφοράς. Νέες εφαρμογές 
γεωεντοπισμού, πλοήγησης και 
χρονομέτρησης που έχουν καταστεί 
δυνατές μέσω των συστημάτων 
δορυφορικής πλοήγησης Galileo και 
EGNOS θα είναι καίριας σημασίας για την 
επίτευξη το εν λόγω στόχου.

την πλήρη ενοποίηση των ροών 
πληροφοριών, των συστημάτων 
διαχείρισης, των δικτύων υποδομών και 
των υπηρεσιών κινητικότητας σε νέο κοινό 
πολυτροπικό πλαίσιο βασισμένο σε 
ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρμες. 
Επίσης, θα διασφαλίζεται η ευελιξία και η 
ταχεία αντιμετώπιση των κρίσεων και των 
ακραίων καιρικών συνθηκών με την 
αναδιαμόρφωση της μετακίνησης με όλους 
τους τρόπους μεταφοράς. Νέες εφαρμογές 
γεωεντοπισμού, πλοήγησης και 
χρονομέτρησης που έχουν καταστεί 
δυνατές μέσω των συστημάτων 
δορυφορικής πλοήγησης Galileo και 
EGNOS θα είναι καίριας σημασίας για την 
επίτευξη το εν λόγω στόχου.

Or. en

Τροπολογία 835
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να 
μειώσει την πίεση στο σύστημα 
μεταφορών και να βελτιώσει την ασφάλεια 
και τη δυναμικότητα μεταφοράς 
εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, είναι 
εφικτός ο συνδυασμός οχημάτων υψηλών 
επιδόσεων και χαμηλών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων με έξυπνα, ασφαλούς 
επιβίβασης και βασισμένα στις υποδομές 
συστήματα (π.χ. οδικοί συρμοί). Οι 
δραστηριότητες θα υποστηρίζουν επίσης 
την ανάπτυξη του οράματος ηλεκτρονικών 
εμπορευματικών μεταφορών, μιας 
διαδικασίας μεταφοράς εμπορευμάτων 
χωρίς γραφειοκρατία, όπου ηλεκτρονικές 
ροές πληροφοριών, υπηρεσίες και 
πληρωμές συνδέονται με φυσικές ροές 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να 
μειώσει την πίεση στο σύστημα 
μεταφορών και να βελτιώσει την ασφάλεια 
και τη δυναμικότητα μεταφοράς 
εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, είναι 
εφικτός ο συνδυασμός οχημάτων υψηλών 
επιδόσεων και χαμηλών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων με έξυπνα, ασφαλούς 
επιβίβασης και βασισμένα στις υποδομές 
συστήματα (π.χ. μικρά συστήματα 
συνδυασμού δύο τρόπων μεταφοράς, 
οδικοί συρμοί). Οι δραστηριότητες θα 
υποστηρίζουν επίσης την ανάπτυξη του 
οράματος ηλεκτρονικών εμπορευματικών 
μεταφορών, μιας διαδικασίας μεταφοράς 
εμπορευμάτων χωρίς γραφειοκρατία, όπου 
ηλεκτρονικές ροές πληροφοριών, 
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εμπορευμάτων σε όλους τους τρόπους 
μεταφορών.

υπηρεσίες και πληρωμές συνδέονται με 
φυσικές ροές εμπορευμάτων σε όλους τους 
τρόπους μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 836
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα 
επιτευχθεί με την αντιμετώπιση εγγενών 
πτυχών της οργάνωσης, διαχείρισης και 
παρακολούθησης των επιδόσεων και των 
κινδύνων των συστημάτων μεταφορών, και 
εστιάζοντας στη σχεδίαση και τις 
επιχειρησιακές λειτουργίες αεροσκαφών, 
οχημάτων και σκαφών, υποδομών και 
τερματικών σταθμών. Θα υπάρξει εστίαση 
στην παθητική και ενεργητική ασφάλεια, 
την προληπτική ασφάλεια και τις 
διαδικασίες ενισχυμένης αυτοματοποίησης 
και εκπαίδευσης για τη μείωση των 
επιπτώσεων των ανθρώπινων σφαλμάτων. 
Για την καλύτερη προετοιμασία, πρόσβαση 
και τον μετριασμό των επιπτώσεων του 
καιρού και άλλων φυσικών απειλών, θα 
επινοηθούν ειδικά εργαλεία και τεχνικές. 
Οι δραστηριότητες θα εστιαστούν επίσης 
στην ενοποίηση των πτυχών ασφαλείας 
στη σχεδίαση και διαχείριση των ροών 
επιβατών και εμπορευμάτων, όσον αφορά 
αεροσκάφη, οχήματα και σκάφη, τη 
διαχείριση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και των συστημάτων και τη 
σχεδίαση των τερματικών σταθμών.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα 
επιτευχθεί με την αντιμετώπιση εγγενών 
πτυχών της οργάνωσης, διαχείρισης και 
παρακολούθησης των επιδόσεων και των 
κινδύνων των συστημάτων μεταφορών, και 
εστιάζοντας στη σχεδίαση και τις 
επιχειρησιακές λειτουργίες αεροσκαφών, 
οχημάτων και σκαφών, υποδομών και 
τερματικών σταθμών. Θα υπάρξει εστίαση 
στη στροφή προς ασφαλέστερα 
συστήματα μεταφορών και 
κινητικότητας, στην παθητική και 
ενεργητική ασφάλεια, την προληπτική 
ασφάλεια και τις διαδικασίες ενισχυμένης 
αυτοματοποίησης και εκπαίδευσης για τη 
μείωση των επιπτώσεων των ανθρώπινων 
σφαλμάτων Για την καλύτερη 
προετοιμασία, πρόσβαση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων του καιρού και 
άλλων φυσικών απειλών, θα επινοηθούν 
ειδικά εργαλεία και τεχνικές. Οι 
δραστηριότητες θα εστιαστούν επίσης στην 
ενοποίηση των πτυχών ασφαλείας στη 
σχεδίαση και διαχείριση των ροών 
επιβατών και εμπορευμάτων, όσον αφορά 
αεροσκάφη, οχήματα και σκάφη, τη 
διαχείριση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και των συστημάτων και τη 
σχεδίαση των τερματικών σταθμών.

Or. en
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Τροπολογία 837
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατηρώντας προβάδισμα στις νέες 
τεχνολογίες και μειώνοντας το κόστος των 
υφιστάμενων διαδικασιών κατασκευής, η 
έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλουν 
στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφορών, ενόψει 
του εντεινόμενου ανταγωνισμού. 
Διακυβεύεται η διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας ενός μεγάλου 
οικονομικού τομέα που αντιπροσωπεύει 
άμεσα το 6,3 % του ΑΕΠ της ΕΕ και 
απασχολεί περίπου 13 εκατομμύρια άτομα 
στην Ευρώπη. Ειδικοί στόχοι 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της νέας 
γενιάς καινοτόμων μέσων μεταφορών και 
προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη, 
με εργασία σε καινοτόμες έννοιες και 
σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής. Η 
Ευρώπη επιδιώκει να γίνει παγκόσμιος 
ηγέτης στην αποδοτικότητα και την 
ασφάλεια σε όλους τους τρόπους 
μεταφορών.

Διατηρώντας προβάδισμα στις νέες 
τεχνολογίες και μειώνοντας το κόστος και 
βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση 
και την αποδοτική χρήση των πόρων των 
υφιστάμενων διαδικασιών κατασκευής, η 
έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλουν 
στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφορών, ενόψει 
του εντεινόμενου ανταγωνισμού. 
Διακυβεύεται η διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας ενός μεγάλου 
οικονομικού τομέα που αντιπροσωπεύει 
άμεσα το 6,3 % του ΑΕΠ της ΕΕ και 
απασχολεί περίπου 13 εκατομμύρια άτομα 
στην Ευρώπη. Ειδικοί στόχοι 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της νέας 
γενιάς καινοτόμων μέσων μεταφορών και 
προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη, 
με εργασία σε καινοτόμες έννοιες και 
σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
αποδοτικές ως προς του πόρους 
διαδικασίες παραγωγής. Η Ευρώπη 
επιδιώκει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην 
αποδοτικότητα και την ασφάλεια σε όλους 
τους τρόπους μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 838
Antonio Cancian

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – σημείο 4.3.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή υπεροχή στα 
αεροσκάφη, τους συρμούς υψηλής 
ταχύτητας, την (προ)αστ(ι)ακή 
σιδηροδρομική μεταφορά, τα οδικά 
οχήματα, την ηλεκτροκίνηση, τα 
επιβατηγά πλοία της ακτοπλοΐας, τα 
οχηματαγωγά και τα πλοία εξειδικευμένης 
υψηλής τεχνολογίας και τις θαλάσσιες 
εξέδρες. Επίσης, θα ωθήσει την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στις επικείμενες τεχνολογίες 
και συστήματα, και θα υποστηρίξει τη 
διαφοροποίησή τους προς τις νέες αγορές, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων εκτός 
των μεταφορών. Περιλαμβάνεται η 
ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλών 
αεροσκαφών, οχημάτων και σκαφών που 
περιλαμβάνουν αποδοτικές μονάδες 
πρόωσης, υψηλές επιδόσεις και ευφυή 
συστήματα ελέγχου.

Θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή υπεροχή στα 
αεροσκάφη, τα αεροελικόπτερα, την 
περιφερειακή και επιχειρηματική 
αεροπλοΐα, τους συρμούς υψηλής 
ταχύτητας, την (προ)αστ(ι)ακή 
σιδηροδρομική μεταφορά, τα οδικά 
οχήματα, την ηλεκτροκίνηση, τα 
επιβατηγά πλοία της ακτοπλοΐας, τα 
οχηματαγωγά και τα πλοία εξειδικευμένης 
υψηλής τεχνολογίας και τις θαλάσσιες 
εξέδρες. Επίσης, θα ωθήσει την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στις επικείμενες τεχνολογίες 
και συστήματα, και θα υποστηρίξει τη 
διαφοροποίησή τους προς τις νέες αγορές, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων εκτός 
των μεταφορών. Περιλαμβάνεται η 
ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλών 
αεροσκαφών, οχημάτων και σκαφών που 
περιλαμβάνουν αποδοτικές μονάδες 
πρόωσης, υψηλές επιδόσεις και ευφυή 
συστήματα ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – σημείο 4.3.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3.4 a. Ευρωπαϊκά συστήματα 
δορυφορικής πλοήγησης: Το EGNOS και 
το Galileo αποτελούν στρατηγική 
επένδυση στην Ευρώπη. Τα νέα 
χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις τους 
στον εντοπισμό και τον χρονισμό είναι 
καθοριστικοί παράγοντες για τις νέες 
αντιλήψεις διαχείρισης των μεταφορών, 
όσον αφορά την κινητικότητα 
εμπορευμάτων και επιβατών, και 
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αφορούν όλους τους τρόπους μεταφοράς. 
Τα νέα κρίσιμα συστήματα πλοήγησης, 
όπως η ευφυής οδήγηση, η ευφυής 
διαχείριση κυκλοφορίας, η πρόληψη και ο 
μετριασμός ατυχημάτων, η 
ηλεκτροκινητικότητα και η αντίστοιχη 
πλοήγηση, θα χρειαστούν αξιόπιστο και 
ασφαλή εντοπισμό. Οι νέες λειτουργίες 
πλοήγησης θα εντάξουν την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο 
παγκόσμιο σενάριο και θα εξασφαλίσουν 
δημόσια οφέλη από τις εφαρμογές της 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης στις 
μεταφορές, που εκτιμώνται σε περίπου 40 
εκατομμύρια ευρώ (εκτίμηση αντικτύπου 
του σχεδίου δράσης για τις εφαρμογές του 
κοινοτικού GNSS).

Or. en

Τροπολογία 840
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3 a. Ευφυής εφοδιαστική
Θα συμβάλει στη σχεδίαση και την 
ανάπτυξη αποδοτικότερων και 
οικολογικότερων συστημάτων 
εφοδιαστικής μεταφορών μέσω της 
διευκόλυνσης και της βελτιστοποίησης 
ως προς το κόστος και τον χρόνο.
Αυτό προϋποθέτει καλύτερη κατανόηση 
των καταναλωτικών συνηθειών και 
εκτίμηση του αντικτύπου στην 
εφοδιαστική των αστικών μεταφορών 
εμπορευμάτων, της κυκλοφορίας και της 
συμφόρησης, προκειμένου να αναπτυχθεί 
ευφυής εφοδιαστική.  ανάπτυξη νέων 
εργαλείων πληροφορικής και διαχείρισης 
για την εφοδιαστική, με τη βελτίωση των 
συστημάτων πληροφοριών σε πραγματικό 
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χρόνο για τη διαχείριση, παρακολούθηση 
και εντοπισμό των ροών εμπορευμάτων, 
την ενοποίηση και την επικοινωνία επί 
του οχήματος και με την υποδομή· την 
ανάπτυξη μη συμβατικών συστημάτων 
για τη διανομή αγαθών· την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών διατροπικών λύσεων για 
την αλυσίδα εφοδιασμού και πλαισίων 
εφοδιαστικής που βελτιώνουν τις ροές 
εμπορευμάτων.

Or. en

Τροπολογία 841
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.4. Δραστηριότητες 
κοινωνικοοικονομικών ερευνών και 
μακροπρόθεσμες δραστηριότητες για 
χάραξη πολιτικής

4.4. Δραστηριότητες 
κοινωνικοοικονομικών ερευνών και 
μελετών συμπεριφοράς και 
μακροπρόθεσμες δραστηριότητες για 
χάραξη πολιτικής

Or. en

Τροπολογία 842
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις υποστήριξης της ανάλυσης και 
ανάπτυξης πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικοοικονομικών πτυχών των 
μεταφορών, είναι απαραίτητες για την 

Οι δράσεις υποστήριξης της ανάλυσης και 
ανάπτυξης πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικοοικονομικών και 
ψυχολογικών/συμπεριφορών πτυχών των 
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προώθηση της καινοτομίας και την 
εκπλήρωση των προκλήσεων που εγείρουν 
οι μεταφορές. Οι δραστηριότητες θα 
επιδιώκουν την ανάπτυξη και υλοποίηση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας για τις μεταφορές, μελετών 
προοπτικών και τεχνολογικών 
προβλέψεων, και την ενίσχυση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

μεταφορών και της κινητικότητας είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της 
καινοτομίας και την εκπλήρωση των 
προκλήσεων που εγείρουν οι μεταφορές 
και η κινητικότητα. Οι δραστηριότητες θα 
επιδιώκουν την ανάπτυξη και υλοποίηση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας για τις μεταφορές και την 
κινητικότητα, μελετών προοπτικών και 
τεχνολογικών προβλέψεων, και την 
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 843
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατανόηση της συμπεριφοράς του 
χρήστη, της κοινωνικής αποδοχής, των 
επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής, των 
προτύπων κινητικότητας και των 
επιχειρηματικών μοντέλων και των 
συνεπειών τους είναι υψίστης σημασίας 
για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφορών. Θα αναπτυχθεί 
σενάριο που θα λαμβάνει υπόψη τις 
κοινωνικές τάσεις, τους στόχους πολιτικής 
και τις τεχνολογικές προβλέψεις με 
προοπτική έως το 2050. Από την άποψη 
της καλύτερης κατανόησης των συνδέσεων 
ανάμεσα στην χωροταξία και το 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών, 
χρειάζονται αξιόπιστα μοντέλα σύμφωνα 
με τα οποία είναι να δυνατό να ληφθούν 
ορθές αποφάσεις πολιτικής.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς του 
χρήστη, της κοινωνικής αποδοχής της 
αλλαγής συμπεριφοράς υπέρ των 
βιωσιμότερων τρόπων μεταφοράς, των 
επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής, των 
προτύπων κινητικότητας, της 
ευαισθητοποίησης με τη χρήση μέσων 
προσδιορισμού του αποτυπώματος 
άνθρακα και των επιχειρηματικών 
μοντέλων και των συνεπειών τους είναι 
υψίστης σημασίας για την εξέλιξη του 
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών και 
κινητικότητας. Θα αναπτυχθεί σενάριο 
που θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές 
τάσεις, τη δημογραφική μεταβολή, τους 
στόχους πολιτικής και τις τεχνολογικές 
προβλέψεις με προοπτική έως το 2050. 
Από την άποψη της καλύτερης 
κατανόησης των συνδέσεων ανάμεσα στην 
χωροταξία και το ευρωπαϊκό σύστημα 
μεταφορών, μεταξύ της οικολογικής 
εφοδιαστικής, της διαχείρισης 
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κινητικότητας και της αποφυγής 
μεταφορών, χρειάζονται αξιόπιστα 
μοντέλα σύμφωνα με τα οποία είναι να 
δυνατό να ληφθούν ορθές αποφάσεις 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 844
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – σημείο 4.4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα θα εστιάσει στον τρόπο 
αποφυγής των κοινωνικών ανισοτήτων με 
πρόσβαση στην κινητικότητα και στον 
τρόπο βελτίωσης της θέσης των ευάλωτων 
χρηστών των οδικών υποδομών. Πρέπει 
επίσης να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά 
ζητήματα, εστιάζοντας σε τρόπους 
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους 
από όλους τους τρόπους μεταφορών, 
καθώς και σε μοντέλα φορολογίας και 
τιμολόγησης. Για την αξιοποίηση 
μελλοντικών απαιτήσεων για δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας χρειάζεται 
μελλοντολογική έρευνα.

Η έρευνα θα εστιάσει στον τρόπο 
αποφυγής των κοινωνικών ανισοτήτων με 
πρόσβαση στην κινητικότητα και στον 
τρόπο βελτίωσης της θέσης των ευάλωτων 
χρηστών των οδικών υποδομών, όπως οι 
πεζοί και οι ποδηλάτες. Πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστούν τα οικονομικά ζητήματα, 
εστιάζοντας σε τρόπους εσωτερίκευσης 
του εξωτερικού κόστους από όλους τους 
τρόπους μεταφορών και κινητικότητας, 
καθώς και σε μοντέλα φορολογίας και 
τιμολόγησης. Για την αξιοποίηση 
μελλοντικών απαιτήσεων για δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας χρειάζεται 
μελλοντολογική έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 845
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 846
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η ανάπτυξη και αξιολόγηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, των επιπτώσεων 
εστιάζοντας στις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου τόσο CO2 όσο και άλλων, 
πλην CO2, και δίνοντας έμφαση σε 
τεχνολογικές και μη τεχνολογικές 
οικολογικώς ορθές λύσεις, μέσω της 
δημιουργίας αποδείξεων για την 
τεκμηριωμένη, έγκαιρη και 
αποτελεσματική δράση της δικτύωσης των 
απαιτούμενων ικανοτήτων.

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η ανάπτυξη και αξιολόγηση
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού των επιπτώσεων 
εστιάζοντας στις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου τόσο CO2 όσο και άλλων, 
πλην CO2 και των αερολυμάτων, και στα 
σωματίδια και δίνοντας έμφαση σε 
τεχνολογικές και μη τεχνολογικές 
οικολογικώς ορθές λύσεις, μέσω της 
δημιουργίας αποδείξεων για την 
τεκμηριωμένη, έγκαιρη και 
αποτελεσματική δράση της δικτύωσης των 
απαιτούμενων ικανοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 847
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – σημείο 5.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την 
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ικανότητα της κοινωνίας και της 
οικονομίας για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Τα αποτελεσματικά, 
ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά μέτρα 
προς ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που 
είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίματος καθιστούν αναγκαία την 
ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών 
σημείων, εκθέσεων του πληθυσμού, 
κινδύνων, κόστους και ευκαιριών που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
την ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη 
ακραία γεγονότα και απειλές που 
προκαλούνται από το κλίμα και την 
επανάληψή τους. Η ανάλυση αυτή θα 
αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, στις υποδομές, 
τους οικονομικούς και φυσικούς πόρους. 
Θα δοθεί έμφαση στα φυσικά 
οικοσυστήματα και στα δομημένα 
περιβάλλοντα υψηλότερης αξίας, καθώς 
επίσης στους βασικούς κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς σε 
όλη την Ευρώπη. Θα πραγματοποιηθούν 
δράσεις που θα διερευνήσουν τις 
επιπτώσεις και τους αυξανόμενους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και 
τις αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα 
θα αξιολογήσει καινοτόμες, ισοδύναμα 
κατανεμημένες και αποδοτικές ως προς το 
κόστος επεμβάσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας και της προσαρμογής των 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και 
των σχετικών αποτελεσμάτων, για την 
ενημέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα 
και τις κλίμακες. Θα περιλαμβάνονται 
επίσης ο πιθανός αντίκτυπος, το κόστος 
και οι κίνδυνοι των επιλογών της 
γεωμηχανικής. Θα διερευνηθούν επίσης οι 
σύνθετες διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις και 
οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής 

ικανότητα της κοινωνίας και της 
οικονομίας για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Τα αποτελεσματικά, 
ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά μέτρα 
προς ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που 
είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίματος καθιστούν αναγκαία την 
ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών 
σημείων, εκθέσεων του πληθυσμού, 
κινδύνων, κόστους και ευκαιριών που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
την ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη 
ακραία γεγονότα και απειλές που 
προκαλούνται από το κλίμα και την 
επανάληψή τους. Η ανάλυση αυτή θα 
αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, στις υποδομές, 
τους οικονομικούς και φυσικούς πόρους. 
Θα δοθεί έμφαση στα φυσικά 
οικοσυστήματα και στα δομημένα 
περιβάλλοντα υψηλότερης αξίας στις πιο 
ευαίσθητες περιοχές, όπως τα νησιά,
καθώς επίσης στους βασικούς 
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
οικονομικούς τομείς σε όλη την Ευρώπη. 
Θα πραγματοποιηθούν δράσεις που θα 
διερευνήσουν τις επιπτώσεις και τους 
αυξανόμενους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την 
κλιματική αλλαγή και τις αυξημένες 
συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα θα 
αξιολογήσει καινοτόμες, ισοδύναμα 
κατανεμημένες και αποδοτικές ως προς το 
κόστος επεμβάσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας και της προσαρμογής των 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και 
των σχετικών αποτελεσμάτων, για την 
ενημέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα 
και τις κλίμακες. Θα περιλαμβάνονται 
επίσης ο πιθανός αντίκτυπος, το κόστος 
και οι κίνδυνοι των επιλογών της 
γεωμηχανικής. Θα διερευνηθούν επίσης οι 
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προσαρμογής και πρόληψης κινδύνων σε 
σχέση με άλλες κλιματικές και τομεακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίκτυπων στην απασχόληση και στα 
επίπεδα διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων.

σύνθετες διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις και 
οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνων σε 
σχέση με άλλες κλιματικές και τομεακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίκτυπων στην απασχόληση και στα 
επίπεδα διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων.

Or. es

Τροπολογία 848
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – σημείο 5.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την 
ικανότητα της κοινωνίας και της 
οικονομίας για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Τα αποτελεσματικά, 
ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά μέτρα 
προς ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που 
είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίματος καθιστούν αναγκαία την 
ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών 
σημείων, εκθέσεων του πληθυσμού, 
κινδύνων, κόστους και ευκαιριών που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
την ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη 
ακραία γεγονότα και απειλές που 
προκαλούνται από το κλίμα και την 
επανάληψή τους. Η ανάλυση αυτή θα 
αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, στις υποδομές, 
τους οικονομικούς και φυσικούς πόρους. 
Θα δοθεί έμφαση στα φυσικά 
οικοσυστήματα και στα δομημένα 
περιβάλλοντα υψηλότερης αξίας, καθώς 
επίσης στους βασικούς κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς σε 

Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την 
ικανότητα της κοινωνίας και της 
οικονομίας για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Τα αποτελεσματικά, 
ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά μέτρα 
προς ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που 
είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίματος καθιστούν αναγκαία την 
ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών 
σημείων, εκθέσεων του πληθυσμού, 
κινδύνων, κόστους και ευκαιριών που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
την ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη 
ακραία γεγονότα και απειλές που 
προκαλούνται από το κλίμα και την 
επανάληψή τους. Η ανάλυση αυτή θα 
αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, στις υποδομές, 
τους οικονομικούς και φυσικούς πόρους. 
Θα δοθεί έμφαση στα φυσικά 
οικοσυστήματα και στα δομημένα 
περιβάλλοντα υψηλότερης αξίας, καθώς 
επίσης στους βασικούς κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς σε 
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όλη την Ευρώπη. Θα πραγματοποιηθούν 
δράσεις που θα διερευνήσουν τις 
επιπτώσεις και τους αυξανόμενους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και 
τις αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα 
θα αξιολογήσει καινοτόμες, ισοδύναμα 
κατανεμημένες και αποδοτικές ως προς το 
κόστος επεμβάσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας και της προσαρμογής των 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και 
των σχετικών αποτελεσμάτων, για την 
ενημέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα 
και τις κλίμακες. Θα περιλαμβάνονται 
επίσης ο πιθανός αντίκτυπος, το κόστος 
και οι κίνδυνοι των επιλογών της 
γεωμηχανικής. Θα διερευνηθούν επίσης οι 
σύνθετες διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις και 
οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνων σε 
σχέση με άλλες κλιματικές και τομεακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίκτυπων στην απασχόληση και στα 
επίπεδα διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων.

όλη την Ευρώπη. Θα πραγματοποιηθούν 
δράσεις που θα διερευνήσουν τις 
επιπτώσεις και τους αυξανόμενους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και 
τις αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα 
θα αξιολογήσει καινοτόμες, ισοδύναμα
κατανεμημένες και αποδοτικές ως προς το 
κόστος επεμβάσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας και της προσαρμογής των 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και 
των σχετικών αποτελεσμάτων, για την 
ενημέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα 
και τις κλίμακες. Θα διερευνηθούν επίσης 
οι σύνθετες διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις 
και οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνων σε 
σχέση με άλλες κλιματικές και τομεακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίκτυπων στην απασχόληση και στα 
επίπεδα διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – σημείο 5.1.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι ουσιώδες να μελετηθούν οι 
περιφερειακές επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος στο οικοσύστημα, στους 
υδάτινους πόρους, στη γεωργία και στη 
δασοκομία, ούτως ώστε να αναλυθεί ο 
αντίκτυπός της στην ανθρώπινη ζωή, 
στην υγεία και σε άλλα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, αλλά και 
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να διερευνηθεί επίσης ο άμεσος και 
έμμεσος αντίκτυπος της παγκόσμιας 
αλλαγής στη δυναμική και στις 
ικανότητες του οικοσυστήματος.

Or. en

Τροπολογία 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – σημείο 5.1.3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1.3 α. Αλλαγή του κλίματος και 
ζητήματα διαχείρισης των υδάτων
Το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος θα 
πρέπει να σχετίζεται με τα ζητήματα 
διαχείρισης των υδάτων. Στο μέλλον, οι 
μεγάλες προκλήσεις για την έρευνα με 
αντικείμενο τα ύδατα θα προκύψουν κατά 
πρώτο λόγο από την ανάγκη θεώρησης 
του ζητήματος ολοένα και περισσότερο 
σε συνάρτηση με ζητήματα που αφορούν 
την παγκόσμια αλλαγή, την αλλαγή του 
κλίματος, την αυξανόμενη γεωπολιτική 
σπουδαιότητα καθώς και με πτυχές που 
αφορούν την ενέργεια και την υγεία.
Οι υδάτινοι πόροι θα πρέπει να τυγχάνουν 
ολιστικής αντιμετώπισης και διαχείρισης. 
Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται οι φυσικές 
περιοχές και τα οικολογικά ζητήματα, η 
κατανόηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ως διαδικασίας, η 
προστασία της ποιότητας του πόσιμου 
νερού και τα διάφορα πολιτικά 
συστήματα και οι θεσμικές δομές.
Η βάση γνώσεων πρέπει να ενσωματώνει 
την έννοια των «περιβαλλοντικών ροών» 
και να λαμβάνει υπόψη τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος που στηρίζονται στο 
νερό· τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη 
ότι οι αλλαγές στον κύκλο του νερού 
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εξαρτώνται από τον οικότοπο και αυτό 
επηρεάζει τα ποσοστά των υδάτων που 
ανακυκλώνονται.

Or. en

Τροπολογία 851
Hermann Winkler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.2. Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων 
και οικοσυστημάτων

5.2. Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων 
και οικοσυστημάτων, και πολιτιστικής 
κληρονομιάς

Or. de

Τροπολογία 852
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.2. Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων 
και οικοσυστημάτων

5.2. Βιώσιμη διαχείριση φυσικών και 
απτών πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς 
και οικοσυστημάτων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν δεν περιληφθεί η πολιτιστική κληρονομιά στο Ορίζοντας 2020, θα εξαφανιστεί τελείως η 
βάση για τη διατήρησή της στην Ευρώπη.

Τροπολογία 853
Hermann Winkler
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν μια 
σημαντική πρόκληση ως προς την επίτευξη 
μια βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των 
ανθρώπινων αναγκών και του 
περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί πόροι, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του 
αέρα, της βιομάζας, της βιοποικιλότητας, 
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
που παρέχουν, υποστηρίζουν τη λειτουργία 
της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
οικονομίας και της ποιότητας ζωής. Οι 
παγκόσμιες επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους 
αναμένεται να ανέλθουν σε περισσότερα 
από 2 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 
205025. Εντούτοις, τα οικοσυστήματα 
στην Ευρώπη και παγκοσμίως 
υποβαθμίζονται πέραν της ικανότητας της 
φύσης για την ανανέωσή τους, ενώ οι 
περιβαλλοντικοί πόροι υποβάλλονται σε 
υπερβολική εκμετάλλευση. Παραδείγματος 
χάρη, κάθε χρόνο στην ΕΕ χάνονται 1000 
km² ορισμένων από τα πιο γόνιμα εδάφη 
και πολύτιμα οικοσυστήματα, ενώ 
σπαταλιέται το ένα τέταρτο του πόσιμου 
ύδατος. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε 
έτσι. Η έρευνα πρέπει να συμβάλει στην 
αντιστροφή των τάσεων που βλάπτουν το 
περιβάλλον και να διασφαλίσει ότι τα 
οικοσυστήματα θα εξακολουθήσουν να 
παρέχουν τους πόρους, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που είναι αναγκαία για την 
ευημερία και την οικονομική ευμάρεια.

Οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν μια 
σημαντική πρόκληση ως προς την επίτευξη 
μια βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των 
ανθρώπινων αναγκών και του 
περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί πόροι, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του 
αέρα, της βιομάζας, της βιοποικιλότητας, 
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
που παρέχουν, καθώς επίσης οι 
ανθρωπογενείς πόροι, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του αγροτικού τοπίου 
υποστηρίζουν τη λειτουργία της 
ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής. Οι παγκόσμιες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται 
με τους φυσικούς πόρους αναμένεται να
ανέλθουν σε περισσότερα από 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 205025. Οι 
επιχειρηματικές ευκαιρίες που απορρέουν 
από την πολιτιστική κληρονομιά της 
Ευρώπης και τον δημιουργικό τομέα 
αναλογούν στο 3,3% του ΑΕΠ της 
Ευρώπης. Οι τουριστικές 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
πολιτιστική κληρονομιά δημιουργούν 
κύκλο εργασιών 338 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Εντούτοις, τα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως υποβαθμίζονται 
πέραν της ικανότητας της φύσης για την 
ανανέωσή τους, ενώ οι περιβαλλοντικοί 
πόροι υποβάλλονται σε υπερβολική 
εκμετάλλευση. Παραδείγματος χάρη, κάθε 
χρόνο στην ΕΕ χάνονται 1000 km² 
ορισμένων από τα πιο γόνιμα εδάφη και 
πολύτιμα οικοσυστήματα, ενώ σπαταλιέται 
το ένα τέταρτο του πόσιμου ύδατος. Δεν 
μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η έρευνα 
πρέπει να συμβάλει στην αντιστροφή των 
τάσεων που βλάπτουν το περιβάλλον και 
να διασφαλίσει ότι τα οικοσυστήματα θα 
εξακολουθήσουν να παρέχουν τους 
πόρους, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
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είναι αναγκαία για την ευημερία και την 
οικονομική ευμάρεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία είναι από την έκθεση ανταγωνιστικότητας της ΕΕ για το 2010.

Τροπολογία 854
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν μια 
σημαντική πρόκληση ως προς την επίτευξη 
μια βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των 
ανθρώπινων αναγκών και του 
περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί πόροι, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του 
αέρα, της βιομάζας, της βιοποικιλότητας, 
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
που παρέχουν, υποστηρίζουν τη λειτουργία 
της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
οικονομίας και της ποιότητας ζωής. Οι 
παγκόσμιες επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους 
αναμένεται να ανέλθουν σε περισσότερα 
από 2 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050. 
Εντούτοις, τα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως υποβαθμίζονται 
πέραν της ικανότητας της φύσης για την 
ανανέωσή τους, ενώ οι περιβαλλοντικοί 
πόροι υποβάλλονται σε υπερβολική 
εκμετάλλευση. Παραδείγματος χάρη, κάθε 
χρόνο στην ΕΕ χάνονται 1000 km² 
ορισμένων από τα πιο γόνιμα εδάφη και 
πολύτιμα οικοσυστήματα, ενώ σπαταλιέται 
το ένα τέταρτο του πόσιμου ύδατος. Η 
συνέχιση των παραπάνω δεν αποτελεί 
επιλογή. Η έρευνα πρέπει να συμβάλει 
στην αντιστροφή των τάσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και να 

Οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν μια 
σημαντική πρόκληση ως προς την επίτευξη 
μια βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των 
ανθρώπινων αναγκών και του 
περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί πόροι, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του 
αέρα, της βιομάζας, της βιοποικιλότητας, 
των οικοσυστημάτων, των ανθρωπογενών 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων της απτής 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
αγροτικού τοπίου, και των υπηρεσιών που 
παρέχουν, υποστηρίζουν τη λειτουργία της 
ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής. Οι παγκόσμιες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται 
με τους φυσικούς πόρους αναμένεται να 
ανέλθουν σε περισσότερα από 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050. Ο 
ευρωπαϊκός επιχειρηματικός τομέας που 
συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά 
και τη δημιουργική οικονομία δημιουργεί 
το 3,3% του ΑΕΠ στην Ευρώπη (έκθεση 
για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
2010, σ.166, 191), ενώ ο κύκλος εργασιών 
από τον τουρισμό λόγω δραστηριοτήτων 
σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά 
ανέρχεται σε 228 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως (Διεύθυνση πολιτιστικής 
κληρονομιάς, Νορβηγία: Μνημεία 
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διασφαλίσει ότι τα οικοσυστήματα θα 
εξακολουθήσουν να παρέχουν τους 
πόρους, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
είναι αναγκαία για την ευημερία και την 
οικονομική ευμάρεια.

πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικά 
κτίρια ως παράγοντες δημιουργίας αξίας 
σε μια μεταβιομηχανική κοινωνία, σ. 5).
Εντούτοις, τα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως υποβαθμίζονται 
πέραν της ικανότητας της φύσης για την 
ανανέωσή τους, ενώ οι περιβαλλοντικοί 
πόροι υποβάλλονται σε υπερβολική 
εκμετάλλευση. Παραδείγματος χάρη, κάθε 
χρόνο στην ΕΕ χάνονται 1000 km² 
ορισμένων από τα πιο γόνιμα εδάφη και 
πολύτιμα οικοσυστήματα, ενώ σπαταλιέται 
το ένα τέταρτο του πόσιμου ύδατος. Η 
συνέχιση των παραπάνω δεν αποτελεί 
επιλογή. Η έρευνα πρέπει να συμβάλει 
στην αντιστροφή των τάσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και να 
διασφαλίσει ότι τα οικοσυστήματα θα 
εξακολουθήσουν να παρέχουν τους 
πόρους, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
είναι αναγκαία για την ευημερία και την 
οικονομική ευμάρεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτιστική κληρονομιά έχει αισθητή επίδραση στο ΑΕΠ της Ευρώπης. Θα πρέπει συνεπώς 
να περιληφθεί στο Ορίζοντας 2020.

Τροπολογία 855
Hermann Winkler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι συνεπώς 
η παροχή γνώσεων για τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, επιτυγχάνοντας μια 
βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι συνεπώς 
η παροχή γνώσεων για τη διαχείριση των 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 
επιτυγχάνοντας μια βιώσιμη ισορροπία 
μεταξύ των περιορισμένων πόρων και των 
αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας.

Or. de
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Τροπολογία 856
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι συνεπώς 
η παροχή γνώσεων για τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, επιτυγχάνοντας μια 
βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι συνεπώς 
η παροχή γνώσεων για τη διαχείριση των 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 
επιτυγχάνοντας μια βιώσιμη ισορροπία 
μεταξύ των περιορισμένων μη 
ανανεώσιμων πόρων και των αναγκών της 
κοινωνίας και της οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 857
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι συνεπώς 
η παροχή γνώσεων για τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, επιτυγχάνοντας μια 
βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι συνεπώς 
η παροχή γνώσεων για τη διαχείριση και 
την προστασία των φυσικών πόρων, 
επιτυγχάνοντας μια βιώσιμη ισορροπία 
μεταξύ των περιορισμένων πόρων και των 
αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 858
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες της κοινωνίας ενέχουν τον 
κίνδυνο να επιφέρουν μεταβολές στο 
περιβάλλον, οι οποίες θα είναι μη 
αναστρέψιμες και θα μεταβάλλουν το 
χαρακτήρα των οικοσυστημάτων. Η 
πρόβλεψη των κινδύνων αυτών μέσω της 
αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της 
πρόβλεψης των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον και των περιβαλλοντικών 
αλλαγών στην ευημερία του ανθρώπου 
είναι ζωτικής σημασίας. Η έρευνα στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα (από τις 
παράκτιες ζώνες έως τα βαθέα ύδατα), στα 
οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, στα 
επίγεια και στα αστικά οικοσυστήματα 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τα 
υπόγεια ύδατα, θα βελτιώσει την
κατανόηση των σύνθετων 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών 
πόρων και των κοινωνικών, οικονομικών 
και οικολογικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
«σημείων ανατροπής της ισορροπίας» και 
την ανθεκτικότητα ή την ευπάθεια των 
ανθρώπινων βιολογικών συστημάτων. Θα 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν και αλληλεπιδρούν τα 
οικοσυστήματα με τις ανθρωπογενείς 
επιπτώσεις, τον τρόπο αποκατάστασής 
τους και τον τρόπο με τον οποίο θα 
επηρεάσουν τις οικονομίες και την 
ευημερία των ανθρώπων. Θα διερευνήσει
επίσης τις λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. Ακόμη, 
θα συμβάλει στις πολιτικές και τις 
πρακτικές που διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες λειτουργούν εντός των 
ορίων της βιωσιμότητας και της 
προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας.

Οι ενέργειες της κοινωνίας ενέχουν τον 
κίνδυνο να επιφέρουν μεταβολές στο 
περιβάλλον, οι οποίες θα είναι μη 
αναστρέψιμες και θα μεταβάλλουν το 
χαρακτήρα των οικοσυστημάτων. Η 
πρόβλεψη των κινδύνων αυτών μέσω της 
αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της 
πρόβλεψης των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον και των περιβαλλοντικών 
αλλαγών στην ευημερία του ανθρώπου 
είναι ζωτικής σημασίας. Η έρευνα στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα (από τις 
παράκτιες ζώνες έως τα βαθέα ύδατα), στα 
οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, στα 
επίγεια και στα αστικά οικοσυστήματα 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τα 
υπόγεια ύδατα, θα βελτιώσει την 
κατανόηση των σύνθετων 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών 
πόρων και των κοινωνικών, οικονομικών 
και οικολογικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
«σημείων ανατροπής της ισορροπίας» και 
την ανθεκτικότητα ή την ευπάθεια των 
ανθρώπινων βιολογικών συστημάτων. Θα 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν και αλληλεπιδρούν τα 
οικοσυστήματα με τις ανθρωπογενείς 
επιπτώσεις, τον τρόπο αποκατάστασής 
τους και τον τρόπο με τον οποίο θα 
επηρεάσουν τις οικονομίες και την 
ευημερία των ανθρώπων. Θα διερευνήσει 
επίσης τις λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. Ακόμη, 
θα συμβάλει στις πολιτικές και τις 
πρακτικές που διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες λειτουργούν εντός των 
ορίων της βιωσιμότητας και της 
προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας. Απαιτείται 
καλύτερη κατανόηση των 
περιβαλλοντικών παραγόντων που 
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αφορούν την υγεία, την ευημερία και τους 
ενδιάμεσους μηχανισμούς έτσι ώστε να 
προκύψουν στοιχεία για τις στρατηγικές 
αποτελεσματικής προστασίας της υγείας 
και να ενημερωθούν τα προγράμματα και 
οι πολιτικές της Ένωσης.
Η βελτίωση της γνώσης αποτελεί 
θεμελιώδη προβληματισμό όταν 
κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές συμβάλλουν σε 
μία συνολική αλλαγή όπως αυτή των 
φαινομένων των δασικών πυρκαγιών. Η 
καλύτερη κατανόηση των φυσικών και 
κοινωνικών φαινομένων που οδηγούν στις 
δασικές πυρκαγιές είναι απολύτως 
απαραίτητη. Η προσομοίωση, η συλλογή 
δεδομένων και η ανάλυση είναι 
θεμελιώδεις για την τροφοδότηση 
συστημάτων υποστήριξης που βασίζονται 
στην έρευνα ως πρωταρχικού τρόπου 
πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, 
αύξησης της αποτελεσματικότητάς της 
προσπάθειάς τους και μείωσης των 
ζημιών σε ανθρώπινο, περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Η έρευνα στα θαλάσσια οικοσυστήματα 
(από τις παράκτιες ζώνες έως τα βαθέα 
ύδατα), στα πολικά οικοσυστήματα, στα 
οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, στα 
επίγεια και στα αστικά οικοσυστήματα 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τα 
υπόγεια ύδατα και της βιοποικιλότητάς 
τους, θα βελτιώσει την κατανόηση των 
σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
φυσικών πόρων και των κοινωνικών, 
οικονομικών και οικολογικών 
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών «σημείων ανατροπής της 
ισορροπίας» και την ανθεκτικότητα ή την 
ευπάθεια των ανθρώπινων και των 
βιολογικών συστημάτων. Θα εξετάσει τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και 
αλληλεπιδρούν τα οικοσυστήματα με τις 
ανθρωπογενείς επιπτώσεις, τον τρόπο 
που οι εν λόγω επιπτώσεις δύνανται να 
ελαχιστοποιηθούν, τον τρόπο που τα 
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οικοσυστήματα δύνανται να 
αποκατασταθούν και τον τρόπο με τον 
οποίο τα παραπάνω θα επηρεάσουν τις 
οικονομίες και την ευημερία των 
ανθρώπων. Θα διερευνήσει επίσης τις 
λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. 
Ακόμη, θα συμβάλει στις πολιτικές και 
τις πρακτικές που διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες λειτουργούν εντός των 
ορίων της βιωσιμότητας και της 
προσαρμοστικότητας των 
οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες της κοινωνίας ενέχουν τον 
κίνδυνο να επιφέρουν μεταβολές στο 
περιβάλλον, οι οποίες θα είναι μη 
αναστρέψιμες και θα μεταβάλλουν το 
χαρακτήρα των οικοσυστημάτων. Η 
πρόβλεψη των κινδύνων αυτών μέσω της 
αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της 
πρόβλεψης των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον και των περιβαλλοντικών 
αλλαγών στην ευημερία του ανθρώπου 
είναι ζωτικής σημασίας. Η έρευνα στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα (από τις 
παράκτιες ζώνες έως τα βαθέα ύδατα), στα 
οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, στα 
επίγεια και στα αστικά οικοσυστήματα 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τα 
υπόγεια ύδατα, θα βελτιώσει την 
κατανόηση των σύνθετων 

Οι ενέργειες της κοινωνίας ενέχουν τον 
κίνδυνο να επιφέρουν μεταβολές στο 
περιβάλλον, οι οποίες θα είναι μη 
αναστρέψιμες και θα μεταβάλλουν το 
χαρακτήρα των οικοσυστημάτων. Η 
πρόβλεψη των κινδύνων αυτών μέσω της 
αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της 
πρόβλεψης των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον και των περιβαλλοντικών
αλλαγών στην ευημερία του ανθρώπου 
είναι ζωτικής σημασίας. Η έρευνα στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα (από τις 
παράκτιες ζώνες έως τα βαθέα ύδατα), στα 
οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, στα 
επίγεια και στα αστικά οικοσυστήματα 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τα 
υπόγεια ύδατα, θα βελτιώσει την 
κατανόηση των σύνθετων 
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αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών 
πόρων και των κοινωνικών, οικονομικών 
και οικολογικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
«σημείων ανατροπής της ισορροπίας» και 
την ανθεκτικότητα ή την ευπάθεια των 
ανθρώπινων βιολογικών συστημάτων. Θα 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν και αλληλεπιδρούν τα 
οικοσυστήματα με τις ανθρωπογενείς 
επιπτώσεις, τον τρόπο αποκατάστασής 
τους και τον τρόπο με τον οποίο θα 
επηρεάσουν τις οικονομίες και την 
ευημερία των ανθρώπων. Θα διερευνήσει 
επίσης τις λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. Ακόμη, 
θα συμβάλει στις πολιτικές και τις 
πρακτικές που διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες λειτουργούν εντός των 
ορίων της βιωσιμότητας και της 
προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας.

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών 
πόρων και των κοινωνικών, οικονομικών 
και οικολογικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
«σημείων ανατροπής της ισορροπίας» και 
την ανθεκτικότητα ή την ευπάθεια των 
ανθρώπινων βιολογικών συστημάτων. Θα 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν και αλληλεπιδρούν τα 
οικοσυστήματα με τις ανθρωπογενείς 
επιπτώσεις, τον τρόπο αποκατάστασής 
τους και τον τρόπο με τον οποίο θα 
επηρεάσουν τις οικονομίες και την 
ευημερία των ανθρώπων. Θα διερευνήσει 
επίσης τις λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. Είναι 
αναγκαία η καινοτομία για την εκπόνηση 
νέων μοντέλων διαχείρισης των υδάτων 
που να εγγυώνται διαφάνεια. Τούτο 
πρέπει να καλύπτει: τις πληροφορίες 
σχετικά με την προέλευση του νερού, την 
ίση κατανομή και τη διαδικασία για την 
πώληση και τη χρήση του. Ακόμη, θα 
συμβάλει στις πολιτικές και τις πρακτικές 
που διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικές και 
οικονομικές δραστηριότητες λειτουργούν 
εντός των ορίων της βιωσιμότητας και της 
προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 860
Hermann Winkler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί 
ουσιαστικό τμήμα του περιβάλλοντος, και 
η διατήρησή της συμβάλλει με τρόπο 
απτό τόσο στην ευημερία των ανθρώπων 
όσο και στη βιωσιμότητα της 



PE492.826v02-00 84/193 AM\909647EL.doc

EL

ευρωπαϊκής οικονομίας.

Or. de

Τροπολογία 861
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτιστική 
κληρονομιά θεωρείται ουσιαστικό μέρος 
του περιβαλλοντικού πλαισίου, και η 
διατήρησή της χειροπιαστή συμβολή στη 
βιωσιμότητα της οικονομίας και την 
ευημερία των ανθρώπων στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 862
Hermann Winkler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα 
και τα συστήματα διακυβέρνησης 
εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα τη μείωση των πόρων και τη 
ζημιά στα οικοσυστήματα. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα ενισχύσουν τις αποφάσεις 
πολιτικής που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων ώστε να αποτραπεί ή να 
προσαρμοστεί, η επιβλαβής κλιματική και 
περιβαλλοντική αλλαγή και να προωθηθεί 
η θεσμική, οικονομική, συμπεριφορική και 
τεχνολογική μεταβολή που διασφαλίζουν 
τη βιωσιμότητα. Θα δοθεί έμφαση στα 
κρίσιμα από πλευράς πολιτικής 

Τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα 
και τα συστήματα διακυβέρνησης 
εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα τη μείωση των πόρων και τη 
ζημιά στα οικοσυστήματα. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα ενισχύσουν τις αποφάσεις 
πολιτικής που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των φυσικών και των 
πολιτιστικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων ώστε να αποτραπεί ή να 
προσαρμοστεί, η επιβλαβής κλιματική και 
περιβαλλοντική αλλαγή και να προωθηθεί 
η θεσμική, οικονομική, συμπεριφορική και 
τεχνολογική μεταβολή που διασφαλίζουν 
τη βιωσιμότητα. Θα δοθεί έμφαση στα 
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οικοσυστήματα και στις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, όπως το πόσιμο νερό, οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, η βιοποικιλότητα, η χρήση 
της γης και το έδαφος. Η ανθεκτικότητα 
των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων 
σε καταστροφικά συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
απειλών θα υποστηρίζεται μέσω 
βελτιωμένων ικανοτήτων πρόβλεψης, 
έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης 
των τρωτών σημείων και των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των 
πολλαπλών κινδύνων. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα παράσχουν συνεπώς 
υποστήριξη για τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές και τις πολιτικές αποδοτικότητας 
πόρων καθώς και επιλογές για την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση βάσει 
στοιχείων εντός ασφαλών ορίων 
λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν καινοτόμοι 
τρόποι για την αύξηση της συνοχής των 
πολιτικών, την επίλυση των συμβιβασμών 
και τη διαχείριση των συγκρουόμενων 
συμφερόντων και τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

κρίσιμα από πλευράς πολιτικής 
οικοσυστήματα και στις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, όπως το πόσιμο νερό, οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, η βιοποικιλότητα, η χρήση 
της γης και το έδαφος. Η ανθεκτικότητα 
των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων 
σε καταστροφικά συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
απειλών θα υποστηρίζεται μέσω 
βελτιωμένων ικανοτήτων πρόβλεψης, 
έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης 
των τρωτών σημείων και των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των 
πολλαπλών κινδύνων. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα παράσχουν συνεπώς 
υποστήριξη για τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές και τις πολιτικές αποδοτικότητας 
πόρων καθώς και επιλογές για την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση βάσει 
στοιχείων εντός ασφαλών ορίων 
λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν καινοτόμοι 
τρόποι για την αύξηση της συνοχής των 
πολιτικών, την επίλυση των συμβιβασμών 
και τη διαχείριση των συγκρουόμενων 
συμφερόντων και τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

Or. de

Τροπολογία 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα 
και τα συστήματα διακυβέρνησης 
εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα τη μείωση των πόρων και τη 
ζημιά στα οικοσυστήματα. Η έρευνα και η 

Τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα 
και τα συστήματα διακυβέρνησης 
εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα τη μείωση των πόρων και τη 
ζημιά στα οικοσυστήματα. Η έρευνα και η 



PE492.826v02-00 86/193 AM\909647EL.doc

EL

καινοτομία θα ενισχύσουν τις αποφάσεις 
πολιτικής που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων ώστε να αποτραπεί ή να 
προσαρμοστεί, η επιβλαβής κλιματική και 
περιβαλλοντική αλλαγή και να προωθηθεί 
η θεσμική, οικονομική, συμπεριφορική και 
τεχνολογική μεταβολή που διασφαλίζουν 
τη βιωσιμότητα. Θα δοθεί έμφαση στα 
κρίσιμα από πλευράς πολιτικής 
οικοσυστήματα και στις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, όπως το πόσιμο νερό, οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, η βιοποικιλότητα, η χρήση 
της γης και το έδαφος. Η ανθεκτικότητα 
των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων 
σε καταστροφικά συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
απειλών θα υποστηρίζεται μέσω 
βελτιωμένων ικανοτήτων πρόβλεψης, 
έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης 
των τρωτών σημείων και των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των 
πολλαπλών κινδύνων. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα παράσχουν συνεπώς 
υποστήριξη για τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές και τις πολιτικές αποδοτικότητας 
πόρων καθώς και επιλογές για την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση βάσει 
στοιχείων εντός ασφαλών ορίων 
λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν καινοτόμοι 
τρόποι για την αύξηση της συνοχής των 
πολιτικών, την επίλυση των συμβιβασμών 
και τη διαχείριση των συγκρουόμενων 
συμφερόντων και τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

καινοτομία θα ενισχύσουν τις αποφάσεις 
πολιτικής που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων ώστε να αποτραπεί ή να 
προσαρμοστεί, η επιβλαβής κλιματική και 
περιβαλλοντική αλλαγή και να προωθηθεί 
η θεσμική, οικονομική, συμπεριφορική και 
τεχνολογική μεταβολή που διασφαλίζουν 
τη βιωσιμότητα. Θα δοθεί έμφαση στα 
κρίσιμα από πλευράς πολιτικής 
οικοσυστήματα και στις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, όπως το πόσιμο νερό, οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, η βιοποικιλότητα, η χρήση 
της γης και το έδαφος. Η ανθεκτικότητα 
των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων 
σε καταστροφικά συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
απειλών θα υποστηρίζεται μέσω 
βελτιωμένων ικανοτήτων πρόβλεψης, 
έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης 
των τρωτών σημείων και των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των 
πολλαπλών κινδύνων. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα παράσχουν συνεπώς 
υποστήριξη για τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές και τις πολιτικές αποδοτικότητας 
πόρων καθώς και επιλογές για την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση βάσει 
στοιχείων εντός ασφαλών ορίων 
λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν καινοτόμοι 
τρόποι για την αύξηση της συνοχής των 
πολιτικών, την επίλυση των συμβιβασμών 
και τη διαχείριση των συγκρουόμενων 
συμφερόντων και τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Η διαθεσιμότητα και 
η παραγωγικότητα όλων των 
ουσιαστικών πόρων πρέπει να αναλυθεί 
στις διάφορες συναφείς εδαφικές 
κλίμακες: οι παγκόσμιες, οι 
περιφερειακές και τοπικές και οι 
συναφείς κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις θα πρέπει να αναλυθούν, 
ούτως ώστε να αναπτυχθούν επιλογές για 
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πολιτικές δράσεις.

Or. en

Τροπολογία 864
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα 
και τα συστήματα διακυβέρνησης 
εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα τη μείωση των πόρων και τη 
ζημιά στα οικοσυστήματα. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα ενισχύσουν τις αποφάσεις 
πολιτικής που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων ώστε να αποτραπεί ή να 
προσαρμοστεί, η επιβλαβής κλιματική και 
περιβαλλοντική αλλαγή και να προωθηθεί 
η θεσμική, οικονομική, συμπεριφορική και 
τεχνολογική μεταβολή που διασφαλίζουν 
τη βιωσιμότητα. Θα δοθεί έμφαση στα 
κρίσιμα από πλευράς πολιτικής 
οικοσυστήματα και στις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, όπως το πόσιμο νερό, οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, η βιοποικιλότητα, η χρήση 
της γης και το έδαφος. Η ανθεκτικότητα 
των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων 
σε καταστροφικά συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
απειλών θα υποστηρίζεται μέσω 
βελτιωμένων ικανοτήτων πρόβλεψης, 
έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης 
των τρωτών σημείων και των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των 
πολλαπλών κινδύνων. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα παράσχουν συνεπώς 
υποστήριξη για τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές και τις πολιτικές αποδοτικότητας 
πόρων καθώς και επιλογές για την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση βάσει 

Τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα 
και τα συστήματα διακυβέρνησης 
εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα τη μείωση των πόρων και τη 
ζημιά στα οικοσυστήματα. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα ενισχύσουν τις αποφάσεις 
πολιτικής που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των φυσικών και των 
πολιτιστικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων ώστε να αποτραπεί ή να 
προσαρμοστεί, η επιβλαβής κλιματική και 
περιβαλλοντική αλλαγή και να προωθηθεί 
η θεσμική, οικονομική, συμπεριφορική και 
τεχνολογική μεταβολή που διασφαλίζουν 
τη βιωσιμότητα. Θα δοθεί έμφαση στα 
κρίσιμα από πλευράς πολιτικής 
οικοσυστήματα και στις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, όπως το πόσιμο νερό, οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, η βιοποικιλότητα, η χρήση 
της γης και το έδαφος. Η ανθεκτικότητα 
των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων 
σε καταστροφικά συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
απειλών θα υποστηρίζεται μέσω 
βελτιωμένων ικανοτήτων πρόβλεψης, 
έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης 
των τρωτών σημείων και των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των 
πολλαπλών κινδύνων. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα παράσχουν συνεπώς
υποστήριξη για τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές και τις πολιτικές αποδοτικότητας 
πόρων καθώς και επιλογές για την 
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στοιχείων εντός ασφαλών ορίων 
λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν καινοτόμοι 
τρόποι για την αύξηση της συνοχής των 
πολιτικών, την επίλυση των συμβιβασμών 
και τη διαχείριση των συγκρουόμενων 
συμφερόντων και τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

αποτελεσματική διακυβέρνηση βάσει 
στοιχείων εντός ασφαλών ορίων 
λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν καινοτόμοι 
τρόποι για την αύξηση της συνοχής των 
πολιτικών, την επίλυση των συμβιβασμών 
και τη διαχείριση των συγκρουόμενων 
συμφερόντων και τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 865
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τομείς όπως οι κατασκευές, η χημική 
βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία, η 
αεροναυπηγική, τα μηχανήματα και ο 
εξοπλισμός οι οποίοι έχουν συνδυασμένη 
προστιθεμένη αξία που υπερβαίνει τα 
1.000 δισεκατομμύρια ευρώ και παρέχουν 
απασχόληση σε περισσότερα από 30 
εκατομμύρια άτομα, εξαρτώνται από την 
πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Η Ένωση 
είναι αυτάρκης σε δομικά υλικά από 
ορυκτές πρώτες ύλες. Εντούτοις, ενώ η 
Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς ορισμένων βιομηχανικών 
ορυκτών πρώτων υλών στον κόσμο, 
παραμένει ένας καθαρός εισαγωγέας των 
περισσότερων από αυτές. Ακόμη, η Ένωση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές μεταλλικών ορυκτών πρώτων 
υλών και εξαρτάται πλήρως από τις 
εισαγωγές για ορισμένες πρώτες ύλες 
κρίσιμης σημασίας.

Τομείς όπως οι κατασκευές, η χημική 
βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία, η 
αεροναυπηγική, τα μηχανήματα και ο 
εξοπλισμός οι οποίοι έχουν συνδυασμένη 
προστιθεμένη αξία που υπερβαίνει τα 
1.000 δισεκατομμύρια ευρώ και παρέχουν 
απασχόληση σε περισσότερα από 30 
εκατομμύρια άτομα, εξαρτώνται από την 
πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Εντούτοις, 
ενώ η Ένωση είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους παραγωγούς ορισμένων 
βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών στον 
κόσμο, παραμένει ένας καθαρός 
εισαγωγέας των περισσότερων από αυτές. 
Ακόμη, η Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τις εισαγωγές μεταλλικών 
ορυκτών πρώτων υλών και εξαρτάται 
πλήρως από τις εισαγωγές για ορισμένες 
πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας.

Or. en
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Τροπολογία 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσφατες τάσεις καταδεικνύουν ότι η 
ζήτηση πρώτων υλών θα εξαρτάται από 
την ανάπτυξη των αναδυόμενων 
οικονομιών και από την ταχύτατη διάδοση 
σημαντικών τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής. Η Ευρώπη πρέπει να 
διασφαλίσει μια βιώσιμη διαχείριση και να 
προστατεύσει μια βιώσιμη παροχή πρώτων 
υλών εντός και εκτός των συνόρων της για 
όλους τους τομείς που εξαρτώνται από την 
πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Οι στόχοι 
πολιτικής για πρώτες ύλες κρίσιμης 
σημασίας παρουσιάζονται στην 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις πρώτες 
ύλες.

Οι πρόσφατες τάσεις καταδεικνύουν ότι η 
ζήτηση πρώτων υλών θα εξαρτάται από τη 
διαρκή ζήτηση από τις αναπτυγμένες 
οικονομίες, από την ανάπτυξη των 
αναδυόμενων οικονομιών και από την 
ταχύτατη διάδοση σημαντικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής. Η 
Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει μια 
βιώσιμη διαχείριση και να προστατεύσει 
μια βιώσιμη παροχή πρώτων υλών εντός 
και εκτός των συνόρων της για όλους τους 
τομείς που εξαρτώνται από πρώτες ύλες. 
Οι στόχοι πολιτικής για πρώτες ύλες 
κρίσιμης σημασίας παρουσιάζονται στην 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις πρώτες 
ύλες.

Or. en

Τροπολογία 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η βελτίωση της γνωσιακής βάσης 
σχετικά με τις πρώτες ύλες και η ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων για την αποδοτική ως 
προς το κόστος και τη φιλική προς το 
περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η βελτίωση της γνωσιακής βάσης 
σχετικά με τις πρώτες ύλες και η ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων για την αποδοτική ως 
προς το κόστος και τη φιλική προς το 
περιβάλλον έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, 
αποδοτική χρήση των πόρων, 
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πρώτων υλών και για την αντικατάστασή 
τους από οικονομικά δελεαστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 
ανάκτηση πρώτων υλών και για την 
αντικατάστασή τους από οικονομικά 
δελεαστικές εναλλακτικές λύσεις με 
μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Or. en

Τροπολογία 868
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η βελτίωση της γνωσιακής βάσης 
σχετικά με τις πρώτες ύλες και η ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων για την αποδοτική ως 
προς το κόστος και τη φιλική προς το 
περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την αντικατάστασή 
τους από οικονομικά δελεαστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η βελτίωση της γνωσιακής βάσης 
σχετικά με τις πρώτες ύλες, τόσο στην 
ξηρά όσο και στον βυθό της θάλασσας,
και η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
την αποδοτική ως προς το κόστος και τη 
φιλική προς το περιβάλλον έρευνα, 
εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και 
ανάκτηση πρώτων υλών και για την 
αντικατάστασή τους από οικονομικά 
δελεαστικές εναλλακτικές λύσεις με 
μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Or. en

Τροπολογία 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – σημείο 5.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα βελτιωθούν η αξιολόγηση της 
μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας των 
παγκόσμιων και ενωσιακών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

Θα βελτιωθούν η αξιολόγηση της 
μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας των 
παγκόσμιων και ενωσιακών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
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αστικά ορυχεία (χώροι υγειονομικής ταφής 
και απόβλητα ορυχείων), πόρους βαθέων 
υδάτων (π.χ. εξόρυξη ορυκτών σπάνιων 
γαιών από τον θαλάσσιο πυθμένα) και οι 
σχετικές αβεβαιότητες. Η γνώση αυτή θα 
βοηθήσει την κοινωνία να επιτύχει μια πιο 
αποτελεσματική χρήση, ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση σπάνιων ή 
επιβλαβών για το περιβάλλον πρώτων 
υλών. Θα αναπτύξει επίσης παγκόσμιους 
κανόνες, πρακτικές και πρότυπα που θα 
διέπουν την οικονομικά βιώσιμη, 
περιβαλλοντικά ορθή και κοινωνικά 
αποδεκτή εκμετάλλευση, εξόρυξη και 
επεξεργασία πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών 
όσον αφορά τη χρήση γης και το θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό.

αστικά ορυχεία (χώροι υγειονομικής ταφής 
και απόβλητα ορυχείων), πόρους βαθέων 
υδάτων (π.χ. εξόρυξη ορυκτών σπάνιων 
γαιών από τον θαλάσσιο πυθμένα). της 
μεταποίησης των ορυκτών και των 
παραπροϊόντων τους, και οι σχετικές 
αβεβαιότητες. Η γνώση αυτή θα βοηθήσει 
την κοινωνία να επιτύχει μια πιο 
αποτελεσματική χρήση, ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση σπάνιων ή 
επιβλαβών για το περιβάλλον πρώτων 
υλών. Θα αναπτύξει επίσης παγκόσμιους 
κανόνες, πρακτικές και πρότυπα που θα 
διέπουν την οικονομικά βιώσιμη, 
περιβαλλοντικά ορθή και κοινωνικά
αποδεκτή εκμετάλλευση, εξόρυξη και 
επεξεργασία πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών 
όσον αφορά τη χρήση γης και το θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό. Η διεθνής 
συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας στην ανάπτυξη καλύτερης 
διεθνούς διακυβέρνησης και συνεργασίας 
όσον αφορά τους πόρους, μεταξύ των 
εθνικών γεωλογικών ινστιτούτων, θα 
είναι σημαντική στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο και πρέπει να επιδιωχτεί.

Or. en

Τροπολογία 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – σημείο 5.3.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.3.2. Προώθηση της βιώσιμης παροχής 
και χρήσης πρώτων υλών που να καλύπτει 
την εξερεύνηση την εξόρυξη, την 
επεξεργασία, την ανακύκλωση και την 
ανάκτηση

5.3.2. Προώθηση της βιώσιμης και 
αποδοτικής παροχής, χρήσης και 
επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών που 
να καλύπτει την έρευνα, την εξόρυξη, την 
επεξεργασία, την αποδοτική χρήση των 
πόρων, την επαναχρησιμοποίηση, την 
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ανακύκλωση και την ανάκτηση

Or. en

Τροπολογία 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – σημείο 5.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία είναι αναγκαίες 
σε όλο τον κύκλο ζωής των υλικών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η προσιτή, 
αξιόπιστη και βιώσιμη παροχή και 
διαχείριση πρώτων υλών που είναι 
αναγκαίες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. 
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή οικονομικά 
βιώσιμων, κοινωνικά αποδεκτών και 
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών 
εξερεύνησης, εξόρυξης και επεξεργασίας 
θα προωθήσουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Με τον τρόπο αυτό θα 
αξιοποιηθεί το δυναμικό των αστικών 
ορυχείων. Οι νέες και οικονομικά βιώσιμες 
τεχνολογίες ανακύκλωσης και ανάκτησης 
υλικών, τα επιχειρηματικά μοντέλα και 
διαδικασίες θα συμβάλλουν επίσης στη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από 
την παροχή πρωτογενών πρώτων υλών. Θα 
περιλαμβάνεται η ανάγκη για πιο 
μακροχρόνια χρήση, υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και ανάκτηση και η ανάγκη 
για δραστική μείωση της σπατάλης των 
πόρων. Θα αναληφθεί μια προσέγγιση 
ολόκληρου του κύκλου ζωής, από την 
παροχή διαθέσιμων πρώτων υλών έως το 
τέλος της διάρκειας ζωής, με ελάχιστες 
απαιτήσεις ως προς την ενέργεια και τους 
πόρους.

Η έρευνα και η καινοτομία είναι αναγκαίες 
σε όλο τον κύκλο ζωής των υλικών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η προσιτή, 
αξιόπιστη και βιώσιμη παροχή και 
διαχείριση πρώτων υλών που είναι 
αναγκαίες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. 
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή οικονομικά 
βιώσιμων, κοινωνικά αποδεκτών και 
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών 
έρευνας, εξόρυξης, μεταποίησης και 
ανακύκλωσης θα προωθήσουν την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων. Με τον 
τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί το δυναμικό 
των αστικών ορυχείων. Οι νέες και 
οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες 
ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, τα 
επιχειρηματικά μοντέλα και διαδικασίες θα 
συμβάλλουν επίσης στη μείωση της 
εξάρτησης της Ένωσης από την παροχή 
πρωτογενών πρώτων υλών. Θα 
περιλαμβάνεται η ανάγκη για πιο 
μακροχρόνια χρήση, υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και ανάκτηση και η ανάγκη 
για δραστική μείωση της σπατάλης των 
πόρων. Θα αναληφθεί μια προσέγγιση 
ολόκληρου του κύκλου ζωής, από την 
παροχή διαθέσιμων πρώτων υλών έως το 
τέλος της διάρκειας ζωής, με ελάχιστες 
απαιτήσεις ως προς την ενέργεια και τους 
πόρους.

Or. en
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Τροπολογία 872
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – σημείο 5.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία είναι αναγκαίες 
σε όλο τον κύκλο ζωής των υλικών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η προσιτή, 
αξιόπιστη και βιώσιμη παροχή και 
διαχείριση πρώτων υλών που είναι 
αναγκαίες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. 
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή οικονομικά 
βιώσιμων, κοινωνικά αποδεκτών και 
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών 
εξερεύνησης, εξόρυξης και επεξεργασίας 
θα προωθήσουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Με τον τρόπο αυτό θα 
αξιοποιηθεί το δυναμικό των αστικών 
ορυχείων. Οι νέες και οικονομικά βιώσιμες 
τεχνολογίες ανακύκλωσης και ανάκτησης 
υλικών, τα επιχειρηματικά μοντέλα και 
διαδικασίες θα συμβάλλουν επίσης στη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από 
την παροχή πρωτογενών πρώτων υλών. Θα 
περιλαμβάνεται η ανάγκη για πιο 
μακροχρόνια χρήση, υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και ανάκτηση και η ανάγκη 
για δραστική μείωση της σπατάλης των 
πόρων. Θα αναληφθεί μια προσέγγιση 
ολόκληρου του κύκλου ζωής, από την 
παροχή διαθέσιμων πρώτων υλών έως το 
τέλος της διάρκειας ζωής, με ελάχιστες 
απαιτήσεις ως προς την ενέργεια και τους 
πόρους.

Η έρευνα και η καινοτομία είναι αναγκαίες 
σε όλο τον κύκλο ζωής των υλικών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η προσιτή, 
αξιόπιστη και βιώσιμη παροχή και 
διαχείριση πρώτων υλών που είναι 
αναγκαίες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. 
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή οικονομικά 
βιώσιμων, κοινωνικά αποδεκτών και 
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών 
εξερεύνησης, εξόρυξης και επεξεργασίας 
θα προωθήσουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Με τον τρόπο αυτό θα 
αξιοποιηθεί το δυναμικό των αστικών 
ορυχείων. Οι νέες και οικονομικά βιώσιμες 
τεχνολογίες ανακύκλωσης και ανάκτησης 
υλικών, τα επιχειρηματικά μοντέλα και 
διαδικασίες θα συμβάλλουν επίσης στη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από 
την παροχή πρωτογενών πρώτων υλών. Θα 
περιλαμβάνεται η ανάγκη για πιο 
μακροχρόνια χρήση, υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και ανάκτηση και η ανάγκη 
για δραστική μείωση τόσο της κανονικής 
κατανάλωσης όσο και της σπατάλης των 
πόρων αυτών. Θα αναληφθεί μια 
προσέγγιση ολόκληρου του κύκλου ζωής, 
από την παροχή διαθέσιμων πρώτων υλών 
έως το τέλος της διάρκειας ζωής, με 
ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ενέργεια 
και τους πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της εφαρμογής καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των πρώτων υλών δεν θα 
μειώσει δραστικά τη χρήση/κατανάλωση των πρώτων υλών αλλά αντίθετα θα εξασφαλίσει την 
παραμονή τους στην οικονομία, με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση τους για την 
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αρχική λειτουργία τους («κυκλική οικονομία»). Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, φαίνεται δύσκολο 
να μειωθεί δραστικά η κανονική κατανάλωση πρώτων υλών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 873
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – σημείο 5.3.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η αυξανόμενη εξάρτηση της 
ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας από 
εξωτερικές πηγές πετρελαίου και φυσικού 
αερίου ως χημικών πρώτων υλών. Η 
ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία 
επιδεικνύει όλο και μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον κατά τα τελευταία χρόνια για 
τη χρήση εγχώριου άνθρακα ως 
εναλλακτικής λύσης χημικής πρώτης 
ύλης. Η μη ενεργειακή χρήση εγχώριου 
άνθρακα μπορεί να προσφέρει 
μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης 
σε πολλές ευρωπαϊκές χημικές 
εγκαταστάσεις, δεδομένης της 
εξάντλησης των παγκόσμιων 
αποθεμάτων πετρελαίου και της 
πολιτικής αστάθειας στις χώρες 
παραγωγής. Στο μέλλον, πρέπει να 
αναπτυχθούν τεχνολογίες επεξεργασίας 
και εγκαταστάσεις που θα καθιστούν τις 
εναλλακτικές πηγές υδρογονανθράκων, 
όπως οι εγχώριοι πόροι άνθρακα, 
χρήσιμες για την ευρωπαϊκή χημική 
βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3 – σημείο 5.3.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγκαία μετάβαση σε μια πιο αυτόνομη 
και αποδοτική ως προς τους πόρους 
οικονομία θα απαιτεί πολιτιστικές, 
συμπεριφορικές, κοινωνικοοικονομικές και 
θεσμικές μεταβολές. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο πρόβλημα 
της έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα των 
πρώτων υλών της Ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής 
εξορυκτικής βιομηχανίας), θα προωθηθούν 
αποτελεσματικότερες συμπράξεις μεταξύ 
πανεπιστημίων και γεωλογικών ερευνών 
και της βιομηχανίας. Θα είναι επίσης 
απαραίτητη η υποστήριξη της ανάπτυξης 
καινοτόμων πράσινων δεξιοτήτων. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει περιορισμένη 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη 
σημασία των εγχώριων πρώτων υλών για 
την ευρωπαϊκή οικονομία. Για να 
διευκολυνθούν οι αναγκαίες διαρθρωτικές 
αλλαγές, η έρευνα και η καινοτομία θα 
έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πολιτών, 
των υπευθύνων χάραξης πολιτικών, των 
επαγγελματικών και των ιδρυμάτων.

Η αναγκαία μετάβαση σε μια πιο αυτόνομη 
και αποδοτική ως προς τους πόρους 
οικονομία θα απαιτεί πολιτιστικές, 
συμπεριφορικές, κοινωνικοοικονομικές και 
θεσμικές μεταβολές. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο πρόβλημα 
της έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα των 
πρώτων υλών της Ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής 
εξορυκτικής βιομηχανίας), θα προωθηθούν 
αποτελεσματικότερες συμπράξεις μεταξύ 
πανεπιστημίων και γεωλογικών ερευνών 
και της βιομηχανίας. Θα είναι επίσης 
απαραίτητη η υποστήριξη της ανάπτυξης 
καινοτόμων πράσινων δεξιοτήτων. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει περιορισμένη 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη 
σημασία των πρώτων υλών για την 
ευρωπαϊκή οικονομία. Για να 
διευκολυνθούν οι αναγκαίες διαρθρωτικές 
αλλαγές, η έρευνα και η καινοτομία θα 
έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πολιτών, 
των υπευθύνων χάραξης πολιτικών, των 
επαγγελματικών και των ιδρυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 875
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.4 – σημείο 5.4.1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχθούν όλες οι μορφές 
καινοτομίας, τόσο η προοδευτική, όσο και 
η ριζική, οι οποίες συνδυάζουν 
τεχνολογική, οργανωτική, κοινωνική, 
συμπεριφορική, επιχειρηματική και 
πολιτική καινοτομία και ενισχύουν τη 

Θα υποστηριχθούν όλες οι μορφές 
καινοτομίας, τόσο η προοδευτική, όσο και 
η ριζική, οι οποίες συνδυάζουν 
τεχνολογική, οργανωτική, κοινωνική, 
συμπεριφορική, επιχειρηματική και 
πολιτική καινοτομία και ενισχύουν τη 
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συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Με 
τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί μια πιο 
κυκλική οικονομία, μειώνοντας 
παράλληλα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
και λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Περιλαμβάνονται τα επιχειρηματικά 
μοντέλα, η βιομηχανική συμβίωση, τα 
συστήματα υπηρεσιών προϊόντων, ο 
σχεδιασμός προϊόντων, ο πλήρης κύκλος 
ζωής και οι προσεγγίσεις «από την πηγή 
στην πηγή». Στόχος θα είναι η βελτίωση 
της αποδοτικότητας των πόρων 
μειώνοντας, σε απόλυτους όρους, τις 
εισαγωγές, τα απόβλητα και την 
απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών κατά 
μήκος όλης της αξιακής αλυσίδας καθώς 
και η προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασης των πόρων. Θα 
δοθεί έμφαση στην προώθηση της 
μετάβασης από την έρευνα στην αγορά, 
συμπεριλαμβάνοντας τη βιομηχανία και 
κυρίως τις ΜΜΕ από την ανάπτυξη 
πρωτοτύπων μέχρι την εισαγωγή τους στην 
αγορά και την αναπαραγωγή τους. Η 
δικτύωση μεταξύ των οικο-καινοτόμων θα 
επιδιώξει επίσης να ενισχύσει τη διάδοση 
των γνώσεων και την καλύτερη 
διασύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση.

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Με 
τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί μια πιο 
κυκλική οικονομία, μειώνοντας 
παράλληλα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
και λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Περιλαμβάνονται τα επιχειρηματικά 
μοντέλα, η βιομηχανική συμβίωση, τα 
συστήματα υπηρεσιών προϊόντων, ο 
σχεδιασμός προϊόντων, ο πλήρης κύκλος 
ζωής και οι προσεγγίσεις «από την πηγή 
στην πηγή». Στόχος θα είναι η βελτίωση 
της αποδοτικότητας των πόρων 
μειώνοντας, σε απόλυτους όρους, τις 
εισαγωγές, τα απόβλητα και την 
απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών κατά 
μήκος όλης της αξιακής αλυσίδας καθώς 
και η προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασης των πόρων. Θα 
δοθεί έμφαση στην προώθηση της 
μετάβασης από την έρευνα στην αγορά, 
συμπεριλαμβάνοντας τη βιομηχανία και 
κυρίως τις ΜΜΕ από την ανάπτυξη 
πρωτοτύπων μέχρι την εισαγωγή τους στην 
αγορά σε ανταγωνιστικές τιμές και την 
αναπαραγωγή τους. Η δικτύωση μεταξύ 
των οικο-καινοτόμων θα επιδιώξει επίσης 
να ενισχύσει τη διάδοση των γνώσεων και 
την καλύτερη διασύνδεση της προσφοράς 
με τη ζήτηση.

Or. it

Τροπολογία 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ολοκληρωμένα συστήματα 
περιβαλλοντικής παρατήρησης και 
πληροφοριών είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση της διάθεσης των 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα 
περιβαλλοντικής παρατήρησης και 
πληροφοριών είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση της διάθεσης των 
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μακροπρόθεσμων δεδομένων και των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής. Τα 
συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των 
όρων, της κατάστασης και των τάσεων του 
κλίματος, των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, 
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, καθώς και για την 
αξιολόγηση τν πολιτικών και των 
εναλλακτικών επιλογών για τον 
περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα και την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι 
πληροφορίες και οι γνώσεις από τα 
συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την προώθηση της έξυπνης χρήσης των 
στρατηγικών πόρων, για την υποστήριξη 
της ανάπτυξης των πολιτικών που 
βασίζονται σε στοιχεία, την προώθηση 
νέων περιβαλλοντικών και κλιματικών 
υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στις παγκόσμιες αγορές.

μακροπρόθεσμων δεδομένων και των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής. Τα 
συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των 
όρων, της κατάστασης και των τάσεων του 
κλίματος, των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, 
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, καθώς και για την 
αξιολόγηση τν πολιτικών και των 
εναλλακτικών επιλογών για τον 
περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα και την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι 
πληροφορίες και οι γνώσεις από τα 
συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την προώθηση της έξυπνης χρήσης των 
στρατηγικών πόρων, για την υποστήριξη 
της ανάπτυξης των πολιτικών που 
βασίζονται σε στοιχεία, την προώθηση 
νέων περιβαλλοντικών και κλιματικών 
υπηρεσιών την υποστήριξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών για την 
παρακολούθηση, τη λήψη μέτρων 
συνέχειας και τη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων μέσω δορυφόρου· και 
την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στις 
παγκόσμιες αγορές.

Or. en

Τροπολογία 877
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.5.a. Ανάπτυξη καινοτομίας στην 
αποδοτική χρήση των πόρων και την 
ανακύκλωση
Στόχος είναι η προώθηση της έρευνας 
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και της καινοτομίας στον τομέα της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση και 
την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 
προϊόντων και υλικών. Αυτό μπορεί να 
γίνει με τη δημιουργία κέντρων για 
καινοτόμες τεχνολογίες με σκοπό την 
υποστήριξη της εξαγωγής, ανακύκλωσης 
και επαναχρησιμοποίησης υλικών, και με 
τη βελτίωση της περιφερειακής 
συνεργασίας στις μεθόδους και 
διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 878
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Καινοτόμες, ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

6. Κατανόηση των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών και των κοινωνιακών 
αλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 879
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Καινοτόμες, ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

6. Καινοτόμες, στοχαστικές κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς

Or. en
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Τροπολογία 880
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ενδέχεται
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
αυτό το πλαίσιο. Ο προσδιορισμός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και 
πολιτικών θα απαιτήσουν επικεντρωμένη 
έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά 
συστήματα πληροφοριών και την 
ανάπτυξη προσαρμοσμένων οργάνων που 
θα επιτρέψουν στους διαμορφωτές 
πολιτικής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις 
και την αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ιδίως υπέρ της 
κοινωνικής ένταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες όπως η 
πολιτειολογία και η κοινωνιολογία, 
καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο 
προσδιορισμός, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στόχων των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών και πολιτικών θα απαιτήσουν 
επικεντρωμένη έρευνα σε υψηλής 
ποιότητας στατιστικά συστήματα 
πληροφοριών, ποιοτικές μεθόδους και 
έννοιες, και την ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων οργάνων που θα 
επιτρέψουν στους διαμορφωτές πολιτικής 
να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και την 
αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 
μέτρων ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και της 
διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας..

Or. en
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Τροπολογία 881
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ενδέχεται
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
αυτό το πλαίσιο. Ο προσδιορισμός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και 
πολιτικών θα απαιτήσουν επικεντρωμένη 
έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά 
συστήματα πληροφοριών και την 
ανάπτυξη προσαρμοσμένων οργάνων που 
θα επιτρέψουν στους διαμορφωτές 
πολιτικής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις 
και την αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ιδίως υπέρ της 
κοινωνικής ένταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες καλούνται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο 
προσδιορισμός, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στόχων των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών και πολιτικών θα απαιτήσουν 
επικεντρωμένη έρευνα σε υψηλής 
ποιότητας στατιστικά συστήματα 
πληροφοριών και την ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων οργάνων που θα 
επιτρέψουν στους διαμορφωτές πολιτικής 
να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και την 
αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 
μέτρων ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 882
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



AM\909647EL.doc 101/193 PE492.826v02-00

EL

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ενδέχεται 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
αυτό το πλαίσιο. Ο προσδιορισμός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και 
πολιτικών θα απαιτήσουν επικεντρωμένη 
έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά 
συστήματα πληροφοριών και την 
ανάπτυξη προσαρμοσμένων οργάνων που 
θα επιτρέψουν στους διαμορφωτές 
πολιτικής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις 
και την αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ιδίως υπέρ της 
κοινωνικής ένταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα σχετικά με ανοικτές μεθόδους 
έρευνας πρέπει, επιπλέον, να εξυπηρετεί 
στην επισήμανση της προστιθέμενης
άξιας τόσο από την άποψη της 
αποτελεσματικότητας ως προς την 
καινοτομία και την εφευρετικότητα και 
όσο από την άποψη της μεγιστοποίησης 
της συμμετοχής ενός ευρέος φάσματος 
παραγόντων στην προσπάθεια 
καινοτομίας. Η έρευνα και άλλες 
δραστηριότητες θα υποστηρίξουν την 
υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
καθώς και άλλων σχετικών εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενδέχεται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο 
προσδιορισμός, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στόχων των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών και πολιτικών θα απαιτήσουν 
επικεντρωμένη έρευνα σε υψηλής 
ποιότητας στατιστικά συστήματα 
πληροφοριών και την ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων οργάνων που θα 
επιτρέψουν στους διαμορφωτές πολιτικής 
να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και την 
αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 
μέτρων ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης.

Or. fr
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Τροπολογία 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ενδέχεται 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
αυτό το πλαίσιο. Ο προσδιορισμός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και 
πολιτικών θα απαιτήσουν επικεντρωμένη 
έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά 
συστήματα πληροφοριών και την 
ανάπτυξη προσαρμοσμένων οργάνων που 
θα επιτρέψουν στους διαμορφωτές 
πολιτικής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις 
και την αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ιδίως υπέρ της 
κοινωνικής ένταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενδέχεται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο 
προσδιορισμός, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στόχων των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών και πολιτικών θα απαιτήσουν 
επικεντρωμένη έρευνα σε υψηλής 
ποιότητας στατιστικά συστήματα 
πληροφοριών και την ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων οργάνων που θα 
επιτρέψουν στους διαμορφωτές πολιτικής 
να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και την 
αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 
μέτρων ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ενδέχεται
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
αυτό το πλαίσιο. Ο προσδιορισμός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και 
πολιτικών θα απαιτήσουν επικεντρωμένη
έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά 
συστήματα πληροφοριών και την 
ανάπτυξη προσαρμοσμένων οργάνων που 
θα επιτρέψουν στους διαμορφωτές 
πολιτικής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις 
και την αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ιδίως υπέρ της 
κοινωνικής ένταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες καλούνται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο 
προσδιορισμός, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στόχων των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών και πολιτικών θα απαιτήσουν 
επικεντρωμένη έρευνα σε υψηλής 
ποιότητας στατιστικά συστήματα 
πληροφοριών και την ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων οργάνων που θα 
επιτρέψουν στους διαμορφωτές πολιτικής 
να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και την 
αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 
μέτρων ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 885
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
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φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ενδέχεται 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
αυτό το πλαίσιο. Ο προσδιορισμός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και 
πολιτικών θα απαιτήσουν επικεντρωμένη 
έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά 
συστήματα πληροφοριών και την 
ανάπτυξη προσαρμοσμένων οργάνων που 
θα επιτρέψουν στους διαμορφωτές 
πολιτικής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις 
και την αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ιδίως υπέρ της 
κοινωνικής ένταξης.

φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, ανάπτυξης, τεχνολογικών 
εξελίξεων, οργανωτικών λύσεων και νέων 
μορφών συνεργασίας και συν-δημιουργίας. 
Η έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ενδέχεται 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
αυτό το πλαίσιο. Ο προσδιορισμός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και 
πολιτικών θα απαιτήσουν επικεντρωμένη 
έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά 
συστήματα πληροφοριών και την 
ανάπτυξη προσαρμοσμένων οργάνων που 
θα επιτρέψουν στους διαμορφωτές 
πολιτικής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις 
και την αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ιδίως υπέρ της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς χάριν σαφήνειας.

Τροπολογία 886
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής, 
αστικής και πολιτικής ένταξης, η 
καταπολέμηση της φτώχιας, η ενίσχυση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
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ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ενδέχεται
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
αυτό το πλαίσιο. Ο προσδιορισμός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και 
πολιτικών θα απαιτήσουν επικεντρωμένη 
έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά 
συστήματα πληροφοριών και την 
ανάπτυξη προσαρμοσμένων οργάνων που 
θα επιτρέψουν στους διαμορφωτές 
πολιτικής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις 
και την αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ιδίως υπέρ της 
κοινωνικής ένταξης.

ψηφιακής και εκπαιδευτικής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες 
καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο 
προσδιορισμός, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στόχων των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών και πολιτικών θα απαιτήσουν 
επικεντρωμένη έρευνα σε υψηλής 
ποιότητας στατιστικά συστήματα 
πληροφοριών και μεθόδους ποιοτικής 
ανάλυσης, και την ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων οργάνων που θα 
επιτρέψουν στους διαμορφωτές πολιτικής 
να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και την 
αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 
μέτρων ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι σημαντικό να περιληφθούν οι 
κοινωνικές και οι ανθρωπιστικές 
επιστήμες ως ανεξάρτητη πρόκληση με 
τουλάχιστον έναν λογικό προϋπολογισμό, 
όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα 
πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αντιμετωπίζει μια σημαντική πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική πρόκληση, που 
απαιτεί τον μέγιστο βαθμό ευθύνης και 
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πειθαρχίας. Αν κύρια πρόκληση για την 
Ευρώπη είναι «να σταθεροποιηθεί το 
χρηματοδοτικό και οικονομικό σύστημα 
βραχυπρόθεσμα, με ταυτόχρονη λήψη 
μέτρων για τη δημιουργία των 
οικονομικών ευκαιριών του αύριο», θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόκληση 
που περιλαμβάνει σημαντικά ζητήματα 
όπως η παιδεία, η απασχόληση, η 
νεολαία, κ.ο.κ., και χρειάζονται ειδικές 
γνώσεις από τις ανθρωπιστικές και τις 
κοινωνικές επιστήμες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει 
δημιουργικές κοινωνίες για την 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας 
της βιομηχανίας και την αύξηση της 
αξίας της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, δεδομένου ότι η κατάρτιση 
και η έρευνα σε κλάδους σχετικούς με τον 
πολιτισμό και τη δημιουργικότητα θα 
προσφέρουν ικανότητες που 
υποστηρίζουν την βασισμένη στη γνώση 
οικονομία και δημιουργούν αξία.

Or. en

Τροπολογία 888
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1.1. Προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης

6.1.1. Προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική και κοινωνική ποικιλομορφία 
στην Ευρώπη και τη δυναμική αλλαγής 
που τη χαρακτηρίζει·

Or. en
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Τροπολογία 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μείζονες κοινωνικές προκλήσεις δεν 
είναι αόριστες, έχουν εδαφική διάσταση. 
Επιπλέον, λόγω της σπουδαιότητας του 
προβληματισμού σχετικά με τα αστικά 
κέντρα, όσον αφορά τη δημιουργικότητα, 
την καινοτομία, τα κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα, υπάρχει 
ανάγκη για ειδική συνεκτίμηση των 
ζητημάτων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 890
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1.2. Ανάπτυξη ανθεκτικών και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνιών στην Ευρώπη

6.1.2. Ανάπτυξη ανθεκτικών και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνιών στην Ευρώπη, με 
την ενίσχυση της βάσης γνώσεων σε 
τομείς όπως οι ανισότητες, οι 
δημογραφικές και οικογενειακές αλλαγές, 
η κινητικότητα, η παιδεία και οι 
κοινωνικές πολιτικές, και η πολιτειότητα·

Or. en

Τροπολογία 891
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, 
καθώς και της ιστορικής εξέλιξης 
ταυτοτήτων, πολυμορφίας, εδαφών, 
θρησκειών, πολιτισμών και αξιών. Στα 
παραπάνω περιλαμβάνεται η καλή 
κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εξάλλου, η κατανόηση των 
εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν 
από την διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό 
όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι 
σημαντική προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές 
γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 
έννοια, μέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, 
πολιτισμών και αξιών, της κυκλοφορίας 
ιδεών και πεποιθήσεων και των 
συνδυασμών αρχών και πρακτικών 
αμοιβαιότητας, ομοιότητας και ισότητας. 
Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 
δημοκρατία, κυρίως μέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 
ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 

Η κατανόηση των κοινωνικών, πολιτικών 
και πολιτιστικών μετασχηματισμών στην 
Ευρώπη απαιτεί την ανάλυση των 
μεταβαλλόμενων δημοκρατικών 
πρακτικών και προσδοκιών, καθώς και της 
ιστορικής εξέλιξης ταυτοτήτων, 
πολυμορφίας, εδαφών, θρησκειών, 
πολιτισμών και αξιών. Στα παραπάνω 
περιλαμβάνεται η καλή κατανόηση της 
ιστορίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
Εξάλλου, η κατανόηση των εντάσεων και 
ευκαιριών που προκύπτουν από την 
διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό όσο και 
συλλογικό επίπεδο, είναι σημαντική 
προκειμένου να δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές 
γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 
έννοια, μέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, 
πολιτισμών και αξιών, της κυκλοφορίας 
ιδεών και πεποιθήσεων και των 
συνδυασμών αρχών και πρακτικών 
αμοιβαιότητας, ομοιότητας και ισότητας. 
Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 
δημοκρατία, κυρίως μέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 
ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
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μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Or. fr

Τροπολογία 892
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, 
καθώς και της ιστορικής εξέλιξης 
ταυτοτήτων, πολυμορφίας, εδαφών, 
θρησκειών, πολιτισμών και αξιών. Στα 
παραπάνω περιλαμβάνεται η καλή 
κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εξάλλου, η κατανόηση των 
εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν 
από την διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό 
όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι 
σημαντική προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές 
γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, 
καθώς και της ιστορικής εξέλιξης 
ταυτοτήτων, πολυμορφίας, εδαφών, 
γλωσσών, θρησκειών, πολιτισμών και 
αξιών. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η 
καλή κατανόηση της ιστορίας της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εξάλλου, η 
κατανόηση των εντάσεων και ευκαιριών 
που προκύπτουν από την διείσδυση ΤΠΕ, 
τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό 
επίπεδο, είναι σημαντική προκειμένου να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για χωρίς 
αποκλεισμούς καινοτομία. Είναι 
σημαντική η εξεύρεση τρόπων 
προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές 
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έννοια, μέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, 
πολιτισμών και αξιών, της κυκλοφορίας 
ιδεών και πεποιθήσεων και των 
συνδυασμών αρχών και πρακτικών 
αμοιβαιότητας, ομοιότητας και ισότητας. 
Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 
δημοκρατία, κυρίως μέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 
ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 
έννοια, μέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, 
πολιτισμών και αξιών, της γλωσσικής 
ποικιλομορφίας, της ανάπτυξης της 
πολυγλωσσίας, της κυκλοφορίας ιδεών και 
πεποιθήσεων και των συνδυασμών αρχών 
και πρακτικών αμοιβαιότητας, ομοιότητας 
και ισότητας. Θα αναλύσει τον τρόπο με 
τον οποίο ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται 
να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και 
τη δημοκρατία, κυρίως μέσω της 
απόκτησης διαφόρων δεξιοτήτων, 
ιδιαίτερα γλωσσικών, και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 
ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Or. fr

Τροπολογία 893
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, 
καθώς και της ιστορικής εξέλιξης 
ταυτοτήτων, πολυμορφίας, εδαφών, 
θρησκειών, πολιτισμών και αξιών. Στα 

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, 
καθώς και της ιστορικής εξέλιξης 
ταυτοτήτων, πολυμορφίας, εδαφών, 
θρησκειών, πολιτισμών και αξιών. Στα 



AM\909647EL.doc 111/193 PE492.826v02-00

EL

παραπάνω περιλαμβάνεται η καλή 
κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εξάλλου, η κατανόηση των 
εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν 
από την διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό 
όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι 
σημαντική προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές 
γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 
έννοια, μέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, 
πολιτισμών και αξιών, της κυκλοφορίας 
ιδεών και πεποιθήσεων και των 
συνδυασμών αρχών και πρακτικών 
αμοιβαιότητας, ομοιότητας και ισότητας. 
Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 
δημοκρατία, κυρίως μέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 
ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

παραπάνω περιλαμβάνεται η καλή 
κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εξάλλου, η κατανόηση των 
εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν 
από την διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό 
όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι 
σημαντική προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη εντός και μεταξύ 
των γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον 
τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες και οι 
πολιτικές γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την 
ευρεία έννοια, μέσω εξελίξεων 
ταυτοτήτων, πολιτισμών και αξιών, της 
κυκλοφορίας ιδεών και πεποιθήσεων και 
των συνδυασμών αρχών και πρακτικών 
αμοιβαιότητας, ομοιότητας και ισότητας. 
Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 
δημοκρατία, κυρίως μέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 
ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Or. en
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Τροπολογία 894
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, 
καθώς και της ιστορικής εξέλιξης 
ταυτοτήτων, πολυμορφίας, εδαφών, 
θρησκειών, πολιτισμών και αξιών. Στα 
παραπάνω περιλαμβάνεται η καλή 
κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εξάλλου, η κατανόηση των 
εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν 
από την διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό 
όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι 
σημαντική προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές 
γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 
έννοια, μέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, 
πολιτισμών και αξιών, της κυκλοφορίας 
ιδεών και πεποιθήσεων και των 
συνδυασμών αρχών και πρακτικών 
αμοιβαιότητας, ομοιότητας και ισότητας. 
Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 
δημοκρατία, κυρίως μέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών και αστικών πρακτικών και 
προσδοκιών, καθώς και της ιστορικής 
εξέλιξης ταυτοτήτων, πολυμορφίας, 
εδαφών, θρησκειών, γλωσσών, πολιτισμών 
και αξιών. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται 
η καλή κατανόηση της ιστορίας της
Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
Εξάλλου, η κατανόηση των εντάσεων και 
ευκαιριών που προκύπτουν από την 
διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό όσο και 
συλλογικό επίπεδο, είναι σημαντική 
προκειμένου να δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, της κατανόησης της 
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας, των 
δημόσιων υπηρεσιών και της ευρύτερης 
διάστασης κοινωνικής ασφάλισης των 
πολιτικών, προκειμένου να επιτευχθεί 
συνοχή και να προωθείται περισσότερη 
κοινωνική και οικονομική ισότητα και 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η έρευνα 
θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
κοινωνίες και οι πολιτικές γίνονται πιο 
ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία έννοια, μέσω 
εξελίξεων ταυτοτήτων, πολιτισμών και 
αξιών, της κυκλοφορίας ιδεών και 
πεποιθήσεων και των συνδυασμών αρχών 
και πρακτικών αμοιβαιότητας, ομοιότητας 
και ισότητας. Θα αναλύσει τον τρόπο με 
τον οποίο ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται 
να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και 
τη δημοκρατία, κυρίως μέσω της 
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ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

απόκτησης διαφόρων δεξιοτήτων και της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Επομένως, ιδιαίτερη σημασία έχει η 
ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα 
πολιτικά συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι 
σε τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, 
καθώς και της ιστορικής εξέλιξης 
ταυτοτήτων, πολυμορφίας, εδαφών, 
θρησκειών, πολιτισμών και αξιών. Στα 
παραπάνω περιλαμβάνεται η καλή 
κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εξάλλου, η κατανόηση των 
εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν 
από την διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό 
όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι 
σημαντική προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 

Η κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών στην Ευρώπη απαιτεί 
την ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
δημοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, 
καθώς και της ιστορικής εξέλιξης 
ταυτοτήτων, πολυμορφίας, εδαφών, 
θρησκειών, πολιτισμών και αξιών. Στα 
παραπάνω περιλαμβάνεται η καλή 
κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εξάλλου, η κατανόηση των 
εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν 
από την διείσδυση ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό 
όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι 
σημαντική προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία. Είναι σημαντική η εξεύρεση 
τρόπων προσαρμογής και βελτίωσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δημόσιων υπηρεσιών και 
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της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές 
γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 
έννοια, μέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, 
πολιτισμών και αξιών, της κυκλοφορίας 
ιδεών και πεποιθήσεων και των 
συνδυασμών αρχών και πρακτικών 
αμοιβαιότητας, ομοιότητας και ισότητας. 
Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 
δημοκρατία, κυρίως μέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 
ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής 
ασφάλισης των πολιτικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται 
περισσότερη κοινωνική και οικονομική 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές 
γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 
έννοια, μέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, 
πολιτισμών και αξιών, της κυκλοφορίας 
ιδεών και πεποιθήσεων και των 
συνδυασμών αρχών και πρακτικών 
αμοιβαιότητας, ομοιότητας και ισότητας. 
Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο 
ευάλωτοι πληθυσμοί δύνανται να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 
δημοκρατία, κυρίως μέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, 
ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά 
συστήματα ανταποκρίνονται ή όχι σε 
τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και 
μετασχηματίζονται. Η έρευνα θα καλύψει 
επίσης την εξέλιξη των κύριων 
συστημάτων που παρέχουν βασικές 
μορφές κοινωνικών δεσμών και βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η 
οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη 
σημασία της μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων 
λόγω κλιματικής αλλαγής, και της 
δημογραφίας στη μελλοντική ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 896
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1.2 α. Προσπάθειες να 
αντιμετωπίζονται τα ευρωπαϊκά μοντέλα 
κοινωνικής συνοχής και ευημερίας ως 
διεθνή μέτρα σύγκρισης·
Η Ευρώπη και η Ένωση έχουν αναπτύξει 
έναν ιδιαίτερο και μάλλον μοναδικό 
συνδυασμό οικονομικής προόδου, 
κοινωνικών πολιτικών που αποσκοπούν 
σε υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής, 
κοινών ανθρωπιστικών πολιτιστικών 
αξιών που περιλαμβάνουν τη δημοκρατία 
και το κράτος δικαίου, τον σεβασμό και 
τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, και προαγωγής της 
παιδείας και της επιστήμης, των τεχνών 
και των ανθρωπιστικών επιστημών ως 
θεμελιωδών παραγόντων κοινωνικής και 
οικονομικής προόδου και ευημερίας. 
Αυτό το «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο» 
έχει συμβάλει κατά κάποιο τρόπο στη 
διαμόρφωση της ενότητας της Ευρώπης 
και στον διεθνή της ρόλο.
Η παγκοσμιοποίηση και η δημογραφία, 
όπως και η ίδια η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, καθώς επίσης το 
μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και 
χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, μπορούν 
τώρα θα θεωρηθούν τόσο ως μείζονες 
προκλήσεις όσο και ως παράγοντες 
διαμόρφωσης της ποικιλομορφίας και 
του μέλλοντος των ευρωπαϊκών 
κοινωνικών μοντέλων οικονομικής 
ανάπτυξης.
Συνεπώς, η ανάπτυξη έρευνας ικανής να 
συμβάλει με νέα γνώση στην κατανόηση 
των παραγόντων και των προκλήσεων 
αυτών σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον 
τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες πολιτικές 
μπορεί να αλληλεπιδρούν και να 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των κύριων 
κοινωνικών και οικονομικών μας στόχων 
αποτελεί προτεραιότητα προς προώθηση.
Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα 
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συγκριτικής αξιολόγησης της δυναμικής 
των ευρωπαϊκών κοινωνιών και 
οικονομιών σε σχέση με την ενίσχυση της 
ενότητας και του ανοιχτού χαρακτήρα 
της Ευρώπης ως θεμελιωδών 
παραγόντων οικονομικής και κοινωνικής 
προόδου, αξιολόγησης και σύγκρισης των 
δημόσιων πολιτικών έναντι της ποικιλίας 
προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
κατανόησης των νέων συνθηκών και 
ευκαιριών για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, και αξιολόγησης του ρόλου 
του ευρωπαϊκού μοντέλου και των 
κοινωνικών, πολιτιστικών, 
επιστημονικών και οικονομικών 
στοιχείων και συνεργιών του ως πηγών 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε 
παγκόσμιο επίπεδο

Or. en

Τροπολογία 897
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διακριτό ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό σύστημα της Ευρώπης 
έρχεται αντιμέτωπο ολοένα και 
περισσότερο τις επιπτώσεις των 
παγκόσμιων αλλαγών. Η Ευρώπη, 
προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω την 
εξωτερική δράση της στη γειτονιά της και 
πέρα από αυτή, αλλά και το ρόλο της ως 
παγκόσμιου παράγοντα, πρέπει να 
βελτιώσει τις ικανότητές της για ορισμό, 
ιεράρχηση, επεξήγηση, αξιολόγηση και 
προώθηση των στόχων πολιτικής της με
άλλες περιοχές του κόσμου και κοινωνίες 
για περαιτέρω συνεργασία ή αποφυγή ή 
επίλυση συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει επίσης να βελτιώσει τις ικανότητές 

Το διακριτό ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό σύστημα της Ευρώπης 
έρχεται αντιμέτωπο ολοένα και 
περισσότερο τις επιπτώσεις των 
παγκόσμιων αλλαγών. Η Ευρώπη, 
προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω την 
εξωτερική δράση της στη γειτονιά της και 
πέρα από αυτή, αλλά και το ρόλο της ως 
παγκόσμιου παράγοντα, πρέπει να 
βελτιώσει τις ικανότητες και τη βάση 
γνώσης της για ορισμό, ιεράρχηση, 
επεξήγηση, αξιολόγηση και προώθηση των 
στόχων πολιτικής της με άλλες περιοχές 
του κόσμου και κοινωνίες για περαιτέρω 
συνεργασία ή αποφυγή ή επίλυση 
συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει 
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της για πρόβλεψη και αντίδραση στην 
εξέλιξη και τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης. Αυτό απαιτεί
μεγαλύτερη κατανόηση της ιστορίας, των 
πολιτισμών και των πολιτικοοικονομικών 
συστημάτων άλλων περιοχών του κόσμου, 
καθώς και του ρόλου και της επιρροής 
διακρατικών παραγόντων. Τέλος, η 
Ευρώπη πρέπει επίσης να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην παγκόσμια 
διαχείριση σε βασικούς τομείς, όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η εργασία, η 
οικονομική συνεργασία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η άμυνα και η ασφάλεια. 
Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα 
ανάπτυξης νέων ικανοτήτων είτε στον 
τομέα των εργαλείων, των συστημάτων και 
των οργάνων ανάλυσης είτε στον τομέα 
της διπλωματίας στην επίσημη και 
ανεπίσημη διεθνή σκηνή με κυβερνητικούς 
και μη κυβερνητικούς παράγοντες.

επίσης να βελτιώσει τη βάση γνώσης της 
για τις συγκρούσεις, τον μετασχηματισμό 
των συγκρούσεων και της συνεργασίας, 
και τις ικανότητές της για πρόβλεψη και 
αντίδραση στην εξέλιξη και τις επιπτώσεις 
της παγκοσμιοποίησης. Αυτό απαιτεί 
μεγαλύτερη κατανόηση της ιστορίας, των 
πολιτισμών και των πολιτικοοικονομικών 
συστημάτων άλλων περιοχών του κόσμου, 
καθώς και του ρόλου και της επιρροής 
διακρατικών παραγόντων. Τέλος, η 
Ευρώπη πρέπει επίσης να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην παγκόσμια 
διαχείριση σε βασικούς τομείς, όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η εργασία, η 
οικονομική συνεργασία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η πρόληψη συγκρούσεων, η 
οικοδόμηση ειρήνης, η άμυνα και η 
ασφάλεια. Αυτό συνεπάγεται τη 
δυνατότητα ανάπτυξης νέων ικανοτήτων 
είτε στον τομέα των εργαλείων, των 
συστημάτων και των οργάνων ανάλυσης 
είτε στον τομέα της διπλωματίας στην 
επίσημη και ανεπίσημη διεθνή σκηνή με 
κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς 
παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 898
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1.4. Μείωση του χάσματος έρευνας και 
καινοτομίας στην Ευρώπη Υπάρχουν 
σημαντικές τοπικές διαφορές ανά την 
Ευρώπη ως προς τις επιδόσεις στον τομέα 
της έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες 
χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Τα μέτρα 
θα στοχεύσουν στην αποδέσμευση της 
αριστείας και της καινοτομίας και θα είναι 
διακριτά, συμπληρωματικά και συνεργικά 

6.1.4. Μείωση του χάσματος έρευνας και 
καινοτομίας στην Ευρώπη
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με πολιτικές και δράσεις των ταμείων 
πολιτικής για τη συνοχή. Μεταξύ τους 
συγκαταλέγονται τα εξής:

Υπάρχουν σημαντικές τοπικές διαφορές 
ανά την Ευρώπη ως προς τις επιδόσεις 
στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, 
οι οποίες χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. 
Τα μέτρα θα στοχεύσουν στην 
αποδέσμευση της αριστείας και της 
καινοτομίας , και θα αναγνωρίζουν την 
ανάγκη για υποστήριξη και διαρκή 
ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδιαίτερα σε 
υποδομή έρευνας και ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού στα κράτη μέλη 
της ΕΕ-12. Τα μέτρα αυτά θα είναι 
διακριτά, συμπληρωματικά και συνεργικά 
με πολιτικές και δράσεις των ταμείων 
πολιτικής για τη συνοχή. Μεταξύ τους 
συγκαταλέγονται τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 899
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σύνδεση νεοεμφανιζόμενων ιδρυμάτων, 
κέντρων αριστείας και καινοτόμων 
συνόλων σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές με διεθνείς ηγετικούς εταίρους σε 
άλλες περιοχές στην Ευρώπη. 
Περιλαμβάνονται συνεργασία ερευνητικών 
ιδρυμάτων αριστείας και λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών, ανταλλαγές 
προσωπικού, συμβουλές και βοήθεια 
ειδικών και η ανάπτυξη κοινών 
στρατηγικών για την δημιουργία κέντρων 
αριστείας που ενδέχεται να υποστηρίζονται 
από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Θα 
ληφθεί υπόψη η δημιουργία συνδέσμων με 

Σύνδεση νεοεμφανιζόμενων ιδρυμάτων, 
κέντρων αριστείας και καινοτόμων πόλεων 
και περιφερειών με διεθνείς ηγετικούς 
εταίρους σε άλλες περιοχές στην Ευρώπη· 
Περιλαμβάνονται συνεργασία ερευνητικών 
ιδρυμάτων αριστείας και λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών, ανταλλαγές 
προσωπικού, συμβουλές και βοήθεια 
ειδικών και η ανάπτυξη κοινών 
στρατηγικών για την δημιουργία κέντρων 
αριστείας που ενδέχεται να υποστηρίζονται 
από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές που 
μέσω του Ορίζοντας 2020 έχουν 
μετατραπεί σε ανταγωνιστικές.. Θα 
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καινοτόμα συμπλέγματα φορέων και η 
αναγνώριση της αριστείας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, 
συμπεριλαμβάνοντας αξιολογήσεις από 
ομότιμους και απονέμοντας σημάνσεις 
αριστείας στα ιδρύματα που πληρούν τις 
διεθνείς προδιαγραφές.

ληφθεί υπόψη η δημιουργία συνδέσμων με 
καινοτόμα συμπλέγματα φορέων και η 
αναγνώριση της αριστείας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες 
περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας 
αξιολογήσεις από ομότιμους και 
απονέμοντας σημάνσεις αριστείας στα 
ιδρύματα που πληρούν τις διεθνείς 
προδιαγραφές.

Or. en

Τροπολογία 900
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σύνδεση νεοεμφανιζόμενων ιδρυμάτων, 
κέντρων αριστείας και καινοτόμων 
συνόλων σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές με διεθνείς ηγετικούς εταίρους σε 
άλλες περιοχές στην Ευρώπη. 
Περιλαμβάνονται συνεργασία ερευνητικών 
ιδρυμάτων αριστείας και λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών, ανταλλαγές 
προσωπικού, συμβουλές και βοήθεια 
ειδικών και η ανάπτυξη κοινών 
στρατηγικών για την δημιουργία κέντρων 
αριστείας που ενδέχεται να υποστηρίζονται 
από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Θα 
ληφθεί υπόψη η δημιουργία συνδέσμων με 
καινοτόμα συμπλέγματα φορέων και η 
αναγνώριση της αριστείας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, 
συμπεριλαμβάνοντας αξιολογήσεις από 
ομότιμους και απονέμοντας σημάνσεις 
αριστείας στα ιδρύματα που πληρούν τις 
διεθνείς προδιαγραφές.

– Σύνδεση νεοεμφανιζόμενων ιδρυμάτων, 
κέντρων αριστείας και καινοτόμων 
συνόλων σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές με διεθνείς ηγετικούς εταίρους σε 
άλλες περιοχές στην Ευρώπη. 
Περιλαμβάνονται, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα κράτη μέλη της ΕΕ-12, συνεργασία 
ερευνητικών ιδρυμάτων αριστείας και 
λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, 
ανταλλαγές προσωπικού, συμβουλές και 
βοήθεια ειδικών και η ανάπτυξη κοινών 
στρατηγικών για την δημιουργία κέντρων 
αριστείας που ενδέχεται να υποστηρίζονται 
από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Θα 
ληφθεί υπόψη η δημιουργία συνδέσμων με 
καινοτόμα συμπλέγματα φορέων και η 
αναγνώριση της αριστείας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, 
συμπεριλαμβάνοντας αξιολογήσεις από 
ομότιμους και απονέμοντας σημάνσεις 
αριστείας στα ιδρύματα που πληρούν τις 
διεθνείς προδιαγραφές.

Or. en



PE492.826v02-00 120/193 AM\909647EL.doc

EL

Τροπολογία 901
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 1η περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Προτίμηση στην επιλογή έργων 
αριστείας, στα οποία ένα μέλος 
ανταλλαγής προέρχεται από λιγότερο 
ανεπτυγμένη περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 902
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες πανεπιστημιακοί 
σε ιδρύματα με σαφή δυνατότητα για 
αριστεία στην έρευνα, προκειμένου να 
βοηθήσουν τα εν λόγω ιδρύματα να 
απελευθερώσουν πλήρως το δυναμικό τους 
και να αναπτύξουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για την έρευνα και την 
καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας. Αυτό θα περιλαμβάνει θεσμική 
στήριξη για τη δημιουργία ενός 
ανταγωνιστικού ερευνητικού 
περιβάλλοντος και τις απαραίτητες 
συνθήκες-πλαίσιο για την προσέλκυση, τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη κορυφαίων 
ερευνητικών ταλέντων μέσα σε αυτά τα 
ιδρύματα.

– Η δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες πανεπιστημιακοί 
σε ιδρύματα με σαφή δυνατότητα για 
αριστεία στην έρευνα, προκειμένου να 
βοηθήσουν τα εν λόγω ιδρύματα να 
απελευθερώσουν πλήρως το δυναμικό τους 
και να αναπτύξουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για την έρευνα και την 
καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας. Αυτό θα περιλαμβάνει θεσμική 
και περιφερειακή στήριξη για τη 
δημιουργία ενός ανταγωνιστικού 
ερευνητικού περιβάλλοντος και τις 
απαραίτητες συνθήκες-πλαίσιο για την 
προσέλκυση, τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη κορυφαίων ερευνητικών 
ταλέντων μέσα σε αυτά τα ιδρύματα και 
ενσωμάτωση των ιδρυμάτων αυτών σε 
περιφερειακά οικοσυστήματα 
καινοτομίας.
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Or. en

Τροπολογία 903
Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες πανεπιστημιακοί 
σε ιδρύματα με σαφή δυνατότητα για 
αριστεία στην έρευνα, προκειμένου να 
βοηθήσουν τα εν λόγω ιδρύματα να 
απελευθερώσουν πλήρως το δυναμικό τους 
και να αναπτύξουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για την έρευνα και την 
καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας. Αυτό θα περιλαμβάνει θεσμική 
στήριξη για τη δημιουργία ενός 
ανταγωνιστικού ερευνητικού 
περιβάλλοντος και τις απαραίτητες 
συνθήκες-πλαίσιο για την προσέλκυση, τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη κορυφαίων 
ερευνητικών ταλέντων μέσα σε αυτά τα 
ιδρύματα.

– Η δημιουργία έως 40 «εδρών ΕΧΕ» για 
να προσελκυστούν εξέχοντες 
πανεπιστημιακοί σε ιδρύματα με σαφή 
δυνατότητα για αριστεία στην έρευνα, 
προκειμένου να βοηθήσουν τα εν λόγω 
ιδρύματα να απελευθερώσουν πλήρως το 
δυναμικό τους και να αναπτύξουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
έρευνα και την καινοτομία στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Αυτό θα 
περιλαμβάνει θεσμική στήριξη για τη 
δημιουργία ενός ανταγωνιστικού 
ερευνητικού περιβάλλοντος και τις 
απαραίτητες συνθήκες-πλαίσιο για την 
προσέλκυση, τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη κορυφαίων ερευνητικών 
ταλέντων μέσα σε αυτά τα ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 904
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες πανεπιστημιακοί 
σε ιδρύματα με σαφή δυνατότητα για 
αριστεία στην έρευνα, προκειμένου να 
βοηθήσουν τα εν λόγω ιδρύματα να 
απελευθερώσουν πλήρως το δυναμικό τους 

– Η δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες πανεπιστημιακοί 
σε ιδρύματα με σαφή δυνατότητα για 
αριστεία στην έρευνα, προκειμένου να 
βοηθήσουν τα εν λόγω ιδρύματα να 
απελευθερώσουν πλήρως το δυναμικό τους 
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και να αναπτύξουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για την έρευνα και την 
καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας. Αυτό θα περιλαμβάνει θεσμική 
στήριξη για τη δημιουργία ενός 
ανταγωνιστικού ερευνητικού 
περιβάλλοντος και τις απαραίτητες 
συνθήκες-πλαίσιο για την προσέλκυση, τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη κορυφαίων 
ερευνητικών ταλέντων μέσα σε αυτά τα 
ιδρύματα.

και να αναπτύξουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για την έρευνα και την 
καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας. Αυτό θα περιλαμβάνει θεσμική 
και περιφερειακή στήριξη για τη 
δημιουργία ενός ανταγωνιστικού 
ερευνητικού περιβάλλοντος και τις 
απαραίτητες συνθήκες-πλαίσιο για την 
προσέλκυση, τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη κορυφαίων ερευνητικών 
ταλέντων μέσα σε αυτά τα ιδρύματα και 
ενσωμάτωση των ιδρυμάτων αυτών σε 
περιφερειακά οικοσυστήματα 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 905
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 2η περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ενθάρρυνση των περιφερειών που 
μοιράζονται παρόμοιες έξυπνες 
ειδικεύσεις να δικτυώνονται μεταξύ τους 
για την ανάπτυξη διεθνώς 
ανταγωνιστικών αλυσίδων αξίας.

Or. en

Τροπολογία 906
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 4η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Υποστήριξη της ανάπτυξης και 
παρακολούθησης έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης. Θα αναπτυχθεί ένα μέσο 

– Υποστήριξη της ανάπτυξης και 
παρακολούθησης έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης. Θα αναπτυχθεί ένας 
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στήριξης της πολιτικής και η εκμάθηση της 
πολιτικής θα διευκολυνθεί σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσω της διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμους και μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

μηχανισμός υποστήριξης πολιτικής και θα 
διευκολυνθεί η εκπαίδευση σε θέματα 
πολιτικής στις περιφέρειες και στις πόλεις 
μέσω διεθνούς αξιολόγησης από ομότιμους 
κριτές και ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 907
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 4η περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- υποστήριξη των περιφερειών και των 
πόλεων που μοιράζονται παρόμοιες 
έξυπνες ειδικεύσεις να δικτυώνονται 
μεταξύ τους για την ανάπτυξη διεθνώς 
ανταγωνιστικών αλυσίδων αξίας.

Or. en

Τροπολογία 908
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 4η περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- υποστήριξη της δημιουργίας 
ερευνητικής ικανότητας, μεταξύ άλλων 
με την υποστήριξη της πρόσβασης των 
ερευνητών από λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες σε ιατρικά, βιολογικά και 
άλλα επιστημονικά δεδομένα και σε 
τράπεζες δειγμάτων, και δημιουργία 
εθνικών τραπεζών δεδομένων/δειγμάτων 
σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στο 
πλαίσιο του ΕΧΕ·
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Or. en

Τροπολογία 909
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 4η περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- λήψη πρακτικών μέτρων για να 
εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της 
έρευνας που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
αξιοποιούνται πρωτίστως στην Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 910
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 4η περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- διευκόλυνση της ευρύτερης δυνατής 
πρόσβασης σε επιστημονική και 
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και σε 
δεδομένα ερευνών στις περιφέρειες αυτές·

Or. fr

Τροπολογία 911
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 4η περίπτωση β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύων 
εταιρικών σχέσεων τριπλού έλικα μέσα 
στις περιφέρειες που μπορούν να 
συνεργαστούν για τον συντονισμό των 
ανωτέρω ενεργειών ανταλλαγών, 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, 
ενσωμάτωσης «εδρών ΕΧΕ» στο 
κοινοτικό σύστημα περιφερειακής 
έρευνας και καινοτομίας, υποστήριξη 
διεθνών δικτύων συνδεδεμένων με 
εντοπισμένες περιφερειακές ικανότητες 
και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για 
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 912
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – 4η περίπτωση β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- υποστήριξη μέτρων για την προώθηση 
της ηγεσίας κοινοπραξιών από 
ερευνητικά κέντρα στα 12 κράτη μέλη και 
κατάρτιση στην οργάνωση και διαχείριση 
έργων·

Or. en

Τροπολογία 913
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2. [...] διαγράφεται
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Τροπολογία 914
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2.1. Ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης 
και υποστήριξης για την Ένωση 
καινοτομίας και τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας

6.2.1. Ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης 
και υποστήριξης για την Ένωση 
καινοτομίας και τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας σε ένα πλαίσιο αντίξοων 
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 915
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να 
ιεραρχηθούν οι επενδύσεις και να 
ενισχυθεί η Ένωση καινοτομίας και ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, θα 
υποστηριχτεί η ανάλυση των πολιτικών, 
των συστημάτων και των παραγόντων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη και 
τις τρίτες χώρες, καθώς και η ανάπτυξη 
δεικτών, υποδομών δεδομένων και 
πληροφοριών. Επίσης, θα απαιτηθούν 
μακροπρόθεσμες δραστηριότητες και 
πιλοτικές πρωτοβουλίες, οικονομική 
ανάλυση, παρακολούθηση πολιτικής, 
αμοιβαία εκμάθηση, εργαλεία και 
δραστηριότητες συνεργασίας και η 
ανάπτυξη μεθοδολογιών για αξιολόγηση 
και εκτίμηση επιπτώσεων, αξιοποιώντας 
τις άμεσες αντιδράσεις φορέων έρευνας, 

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να 
ιεραρχηθούν οι επενδύσεις και να 
ενισχυθεί η Ένωση καινοτομίας και ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, θα 
υποστηριχτεί η ανάλυση των πολιτικών, 
των συστημάτων και των παραγόντων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη και 
τις τρίτες χώρες, καθώς και η ανάπτυξη 
δεικτών, υποδομών δεδομένων και 
πληροφοριών. Επίσης, θα απαιτηθούν 
μακροπρόθεσμες δραστηριότητες και 
πιλοτικές πρωτοβουλίες, οικονομική 
ανάλυση, παρακολούθηση πολιτικής, 
αμοιβαία εκμάθηση, εργαλεία και 
δραστηριότητες συνεργασίας και η 
ανάπτυξη μεθοδολογιών για αξιολόγηση 
και εκτίμηση επιπτώσεων, αξιοποιώντας 
τις άμεσες αντιδράσεις φορέων έρευνας, 
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επιχειρήσεων, δημόσιων αρχών και 
πολιτών.

επιχειρήσεων, δημόσιων αρχών, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
και πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 916
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να 
ιεραρχηθούν οι επενδύσεις και να 
ενισχυθεί η Ένωση καινοτομίας και ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, θα 
υποστηριχτεί η ανάλυση των πολιτικών, 
των συστημάτων και των παραγόντων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη και 
τις τρίτες χώρες, καθώς και η ανάπτυξη 
δεικτών, υποδομών δεδομένων και 
πληροφοριών. Επίσης, θα απαιτηθούν 
μακροπρόθεσμες δραστηριότητες και 
πιλοτικές πρωτοβουλίες, οικονομική 
ανάλυση, παρακολούθηση πολιτικής, 
αμοιβαία εκμάθηση, εργαλεία και 
δραστηριότητες συνεργασίας και η 
ανάπτυξη μεθοδολογιών για αξιολόγηση 
και εκτίμηση επιπτώσεων, αξιοποιώντας 
τις άμεσες αντιδράσεις φορέων έρευνας, 
επιχειρήσεων, δημόσιων αρχών και 
πολιτών.

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να 
ιεραρχηθούν οι επενδύσεις και να 
ενισχυθεί η Ένωση καινοτομίας και ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, θα 
υποστηριχτεί η ανάλυση των πολιτικών, 
των συστημάτων και των παραγόντων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη και 
τις τρίτες χώρες, καθώς και η ανάπτυξη 
δεικτών, υποδομών δεδομένων και 
πληροφοριών. Επίσης, θα απαιτηθούν 
μακροπρόθεσμες δραστηριότητες και 
πιλοτικές πρωτοβουλίες, οικονομική 
ανάλυση, παρακολούθηση πολιτικής, 
αμοιβαία εκμάθηση, εργαλεία και 
δραστηριότητες συνεργασίας και η 
ανάπτυξη μεθοδολογιών για αξιολόγηση 
και εκτίμηση επιπτώσεων, αξιοποιώντας 
τις άμεσες αντιδράσεις φορέων έρευνας, 
επιχειρήσεων, δημόσιων αρχών, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
και πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 917
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.1 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας
«Ένωση καινοτομίας», απαιτείται επίσης η 
υποστήριξη καινοτομίας (στον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα) που να βασίζεται στην 
αγορά προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητα καινοτομίας των επιχειρήσεων 
και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα απαιτήσει 
βελτίωση των συνολικών προϋποθέσεων-
πλαίσιο για την καινοτομία, καθώς και 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
εμποδίων που αποτρέπουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων εταιρειών. Θα υποστηριχτούν 
ισχυροί μηχανισμοί υποστήριξης 
καινοτομίας (π.χ. για βελτιωμένη 
διαχείριση ομάδων, συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και 
δικτυακή συνεργασία), υπηρεσίες 
υποστήριξης υψηλής εξειδίκευσης 
καινοτομίας (π.χ. για 
διαχείριση/αξιοποίηση δικαιωμάτων 
διανοητική ιδιοκτησίας, διαχείριση 
καινοτομίας, δίκτυα προμηθευτών) και 
επανεξετάσεις δημόσιων πολιτικών όσον 
αφορά την καινοτομία. Θα υποστηριχτούν 
ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ 
στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ».

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
«Ένωση καινοτομίας», απαιτείται επίσης η 
υποστήριξη καινοτομίας (στον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα) που να βασίζεται στην 
αγορά ή άλλης, προκειμένου να ενισχυθεί 
η ικανότητα καινοτομίας των επιχειρήσεων 
και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας, όπως επίσης η 
κοινωνική, η οικονομική και η οικολογική 
αντοχή. Αυτό θα απαιτήσει βελτίωση των 
συνολικών προϋποθέσεων-πλαίσιο για την 
καινοτομία, καθώς και αντιμετώπιση των 
συγκεκριμένων εμποδίων που αποτρέπουν 
την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Θα 
υποστηριχτούν ισχυροί μηχανισμοί 
υποστήριξης καινοτομίας (π.χ. για 
βελτιωμένη διαχείριση ομάδων, 
συμπράξεις μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων και δικτυακή 
συνεργασία), υπηρεσίες υποστήριξης 
υψηλής εξειδίκευσης καινοτομίας (π.χ. για 
διαχείριση/αξιοποίηση δικαιωμάτων 
διανοητική ιδιοκτησίας, διαχείριση 
καινοτομίας, δίκτυα προμηθευτών) και 
επανεξετάσεις δημόσιων πολιτικών όσον 
αφορά την καινοτομία. Θα υποστηριχτούν 
ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ 
στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ».

Or. en

Τροπολογία 918
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
«Ένωση καινοτομίας», απαιτείται επίσης η 

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
«Ένωση καινοτομίας», απαιτείται επίσης η 
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υποστήριξη καινοτομίας (στον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα) που να βασίζεται στην 
αγορά προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητα καινοτομίας των επιχειρήσεων 
και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα απαιτήσει 
βελτίωση των συνολικών προϋποθέσεων-
πλαίσιο για την καινοτομία, καθώς και 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
εμποδίων που αποτρέπουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων εταιρειών. Θα υποστηριχτούν 
ισχυροί μηχανισμοί υποστήριξης 
καινοτομίας (π.χ. για βελτιωμένη 
διαχείριση ομάδων, συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και 
δικτυακή συνεργασία), υπηρεσίες 
υποστήριξης υψηλής εξειδίκευσης 
καινοτομίας (π.χ. για 
διαχείριση/αξιοποίηση δικαιωμάτων 
διανοητική ιδιοκτησίας, διαχείριση 
καινοτομίας, δίκτυα προμηθευτών) και 
επανεξετάσεις δημόσιων πολιτικών όσον 
αφορά την καινοτομία. Θα υποστηριχτούν 
ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ 
στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ».

υποστήριξη καινοτομίας (στον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα) που να βασίζεται στην 
αγορά ή άλλης, προκειμένου να ενισχυθεί 
η ικανότητα καινοτομίας των παραγόντων 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 
και των πολιτών, και η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, όπως 
επίσης η κοινωνική, η οικονομική και η 
οικολογική αντοχή. Αυτό θα απαιτήσει 
βελτίωση των συνολικών προϋποθέσεων-
πλαίσιο για την καινοτομία, καθώς και 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
εμποδίων που αποτρέπουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων εταιρειών. Θα υποστηριχτούν 
ισχυροί μηχανισμοί υποστήριξης 
καινοτομίας (π.χ. για βελτιωμένη 
διαχείριση ομάδων, συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και 
δικτυακή συνεργασία), υπηρεσίες 
υποστήριξης υψηλής εξειδίκευσης 
καινοτομίας (π.χ. για 
διαχείριση/αξιοποίηση δικαιωμάτων 
διανοητική ιδιοκτησίας, διαχείριση 
καινοτομίας, δίκτυα προμηθευτών) και 
επανεξετάσεις δημόσιων πολιτικών όσον 
αφορά την καινοτομία. Θα υποστηριχτούν 
ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ 
στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ».

Or. en

Τροπολογία 919
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας περαιτέρω στόχος θα είναι η 
προώθηση της ανάπτυξης νέων μέσων 
για μεγαλύτερη διαφάνεια των 
χαρτοφυλακίων διανοητικής περιουσίας 
και της διαχείρισής τους, η βελτίωση του 
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συμμερισμού δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και η συστηματικοποίηση 
της μοντελοποίησης αδειών που 
διευκολύνουν τις συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
των ΜΜΕ και των δημόσιων ιδρυμάτων 
να συμμετέχουν πιο ενεργά στην 
καινοτομία.

Or. fr

Τροπολογία 920
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.1 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξέταση της καθιέρωσης κοινοπραξιών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ορισμένους 
τεχνολογικούς τομείς για να καταστεί 
δυνατή η συλλογική χρήση δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας έναντι της 
καταβολής κατάλληλου τέλους στον 
κάτοχο των δικαιωμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 921
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2.2. Αξιοποίηση νέων μορφών 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής καινοτομίας και 
δημιουργικότητας

6.2.2. Αξιοποίηση και κατανόηση νέων 
μορφών καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
καινοτομίας και δημιουργικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 922
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2.3. Διασφάλιση εμπλοκής της 
κοινωνίας στην έρευνα και καινοτομία.

διαγράφεται

Η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους 
κοινωνικούς φορείς να αλληλεπιδράσουν 
στο πλαίσιο του κύκλου καινοτομίας 
αυξάνει την ποιότητα, τη συνάφεια, την 
αποδοχή και την βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων της καινοτομίας 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας. Αυτό απαιτεί την 
ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, γνώσεων 
και ικανοτήτων σε ατομικό και 
οργανωτικό, καθώς και σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο. Η επιστημονικά 
εγγράμματη, υπεύθυνη και δημιουργική 
κοινωνία θα καλλιεργηθεί μέσω της 
προώθησης των κατάλληλων 
επιστημονικών μεθόδων εκπαίδευσης και 
μέσω της έρευνας στον τομέα αυτό. Η 
ισότητα των φύλων θα προωθηθεί 
ιδιαίτερα από τις υποστηριζόμενες 
αλλαγές στην οργάνωση των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και στο περιεχόμενο και τη 
σχεδίαση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Για τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας της γνώσης εντός της 
επιστημονικής κοινότητας και του 
ευρύτερου κοινού θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω η προσβασιμότητα και η 
χρήση των αποτελεσμάτων δημόσια 
χρηματοδοτούμενης έρευνας. Θα 
προωθηθεί ένα πλαίσιο δεοντολογίας για 
την έρευνα και καινοτομία, βασισμένο 
στις βασικές αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντανακλώνται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε όλους 
τους σχετικούς νόμους και συμβάσεις της 
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Ένωσης, σε συνεργασία με τους 
σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 923
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2.3. Διασφάλιση εμπλοκής της 
κοινωνίας στην έρευνα και καινοτομία.

6.2.3. Επιστήμη μαζί με την κοινωνία, και 
για την κοινωνία

Or. en

Τροπολογία 924
Anna Záborská

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους 
κοινωνικούς φορείς να αλληλεπιδράσουν 
στο πλαίσιο του κύκλου καινοτομίας 
αυξάνει την ποιότητα, τη συνάφεια, την 
αποδοχή και την βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων της καινοτομίας 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας. Αυτό απαιτεί την 
ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, γνώσεων 
και ικανοτήτων σε ατομικό και 
οργανωτικό, καθώς και σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο. Η επιστημονικά 
εγγράμματη, υπεύθυνη και δημιουργική 
κοινωνία θα καλλιεργηθεί μέσω της 
προώθησης των κατάλληλων 
επιστημονικών μεθόδων εκπαίδευσης και 
μέσω της έρευνας στον τομέα αυτό. Η 
ισότητα των φύλων θα προωθηθεί 

Η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους 
κοινωνικούς φορείς να αλληλεπιδράσουν 
στο πλαίσιο του κύκλου καινοτομίας 
αυξάνει την ποιότητα, τη συνάφεια, την 
αποδοχή και την βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων της καινοτομίας 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας. Αυτό απαιτεί την 
ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, γνώσεων 
και ικανοτήτων σε ατομικό και 
οργανωτικό, καθώς και σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο. Η επιστημονικά 
εγγράμματη, υπεύθυνη και δημιουργική 
κοινωνία θα καλλιεργηθεί μέσω της 
προώθησης των κατάλληλων 
επιστημονικών μεθόδων εκπαίδευσης και 
μέσω της έρευνας στον τομέα αυτό. Η 
ισότητα ευκαιριών για άνδρες και 



AM\909647EL.doc 133/193 PE492.826v02-00

EL

ιδιαίτερα από τις υποστηριζόμενες αλλαγές 
στην οργάνωση των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και στο περιεχόμενο και τη 
σχεδίαση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Για τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας της γνώσης εντός της 
επιστημονικής κοινότητας και του 
ευρύτερου κοινού θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω η προσβασιμότητα και η χρήση 
των αποτελεσμάτων δημόσια 
χρηματοδοτούμενης έρευνας. Θα 
προωθηθεί ένα πλαίσιο δεοντολογίας για 
την έρευνα και καινοτομία, βασισμένο στις 
βασικές αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντανακλώνται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε όλους 
τους σχετικούς νόμους και συμβάσεις της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τους σχετικούς 
διεθνείς οργανισμούς.

γυναίκες θα πρέπει να προωθηθεί 
ιδιαίτερα από τις υποστηριζόμενες αλλαγές 
στην οργάνωση των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και στο περιεχόμενο και τη 
σχεδίαση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Για τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας της γνώσης εντός της 
επιστημονικής κοινότητας και του 
ευρύτερου κοινού θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω η προσβασιμότητα και η χρήση 
των αποτελεσμάτων δημόσια 
χρηματοδοτούμενης έρευνας. Θα 
προωθηθεί ένα πλαίσιο δεοντολογίας για 
την έρευνα και καινοτομία, βασισμένο στις 
βασικές αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντανακλώνται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε όλους 
τους σχετικούς νόμους και συμβάσεις της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τους σχετικούς 
διεθνείς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 925
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους 
κοινωνικούς φορείς να αλληλεπιδράσουν 
στο πλαίσιο του κύκλου καινοτομίας 
αυξάνει την ποιότητα, τη συνάφεια, την 
αποδοχή και την βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων της καινοτομίας 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας. Αυτό απαιτεί την 
ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, γνώσεων 
και ικανοτήτων σε ατομικό και 
οργανωτικό, καθώς και σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο. Η επιστημονικά 
εγγράμματη, υπεύθυνη και δημιουργική 
κοινωνία θα καλλιεργηθεί μέσω της 

Προκειμένου να καθιερωθεί αποδοτικός 
διάλογος μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, 
να στρατολογηθούν νέα ταλέντα για την 
επιστήμη και να αντιστοιχιστεί η 
επιστημονική αριστεία με την κοινωνική 
ευαισθησία και υπευθυνότητα, στηρίζονται 
οι παρακάτω δραστηριότητες:
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προώθησης των κατάλληλων 
επιστημονικών μεθόδων εκπαίδευσης και 
μέσω της έρευνας στον τομέα αυτό. Η 
ισότητα των φύλων θα προωθηθεί 
ιδιαίτερα από τις υποστηριζόμενες αλλαγές 
στην οργάνωση των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και στο περιεχόμενο και τη 
σχεδίαση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Για τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας της γνώσης εντός της 
επιστημονικής κοινότητας και του 
ευρύτερου κοινού θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω η προσβασιμότητα και η χρήση 
των αποτελεσμάτων δημόσια 
χρηματοδοτούμενης έρευνας. Θα 
προωθηθεί ένα πλαίσιο δεοντολογίας για 
την έρευνα και καινοτομία, βασισμένο στις 
βασικές αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντανακλώνται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε όλους 
τους σχετικούς νόμους και συμβάσεις της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τους σχετικούς 
διεθνείς οργανισμούς.

- Ελκυστική επιστημονική και τεχνολογική 
σταδιοδρομία για τους νέους φοιτητές: 
προώθηση της επιστημονικής 
σταδιοδρομίας στους τομείς της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της μηχανικής στα 
σχολεία· άνοιγμα των πανεπιστημίων για 
τους νέους φοιτητές και προώθηση από τις 
εθνικές και περιφερειακές αρχές
διαδραστικών και ελκυστικών μουσείων 
επιστημών· ενίσχυση της βιώσιμης 
αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείων και 
ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και 
μεταξύ των φοιτητών και των 
οικογενειών τους και καθηγητών και 
ερευνητών· συμμετοχή της ανερχόμενης 
γενιάς μέσω ομάδων προβληματισμού 
νέων, συζητήσεων, προαγωγής 
επιστημονικών και τεχνικών 
σταδιοδρομιών, διαγωνισμών για την 
προώθηση της δημιουργικότητας και της 
καινοτομίας στην παιδαγωγική·

Or. en
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Τροπολογία 926
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2.3 α. Έρευνα και σύγκριση των 
διαδικασιών που παρέχουν ευνοϊκό 
περιβάλλον για τη δημιουργικότητα και 
την καινοτομία
Η καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού, 
πολιτιστικού, οικονομικού και πολιτικού 
πλαισίου καινοτομίας αποτελεί 
προτεραιότητα. Χρειάζονται νέες γνώσεις 
σχετικά με το πώς εμφανίζονται και 
ευημερούν οι «καινοτομόμες κοινωνίες». 
Στο τρέχον διεθνές οικονομικό πλαίσιο, 
αυτό απαιτεί μια νέα αντίληψη των 
συνθηκών που συμβάλλουν στη 
βιωσιμότητα των καινοτόμων 
κοινωνικοποικονομικών περιβαλλόντων 
με βάση λεπτομερή και συστηματική 
επιτόπου εργασία και συγκριτική 
ανάλυση.
Η κοινωνική συνοχή και η προβλέψιμη 
δικαιοσύνη, η παιδεία, η δημοκρατία, η 
ανοχή και η ποικιλότητα είναι 
παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά προκειμένου να 
διαπιστωθούν και να αξιοποιηθούν 
καλύτερα τα ευρωπαϊκά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και 
για την παροχή βελτιωμένης και 
τεκμηριωμένης υποστήριξης στις 
πολιτικές καινοτομίας.
Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να μελετηθεί 
προσεκτικά και γίνει κατανοητή η 
αντίληψη των νέων για τις ευκαιρίες 
καινοτομίας στο τρέχον οικονομικό 
περιβάλλον υψηλής ανεργίας σε πολλές 
περιφέρειες της ΕΕ, σε σχέση με την 
παιδεία και τον κίνδυνο φυγής 
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επιστημόνων.
Θα πρέπει να γίνει καλύτερα κατανοητός 
ο ρόλος του κινδύνου των πολιτικών 
διακυβέρνησης στις σχέσεις τους με τις 
πολιτικές καινοτομίας και τους 
καθοριστικούς παράγοντες και τους 
παράγοντες καινοτομίας. Η 
αποσαφήνιση, στο πλαίσιο καινοτομίας, 
ορισμένων από τις τρέχουσες αντιθέσεις, 
και συγκεκριμένα ο διάλογος σχετικά με 
το θέμα κίνδυνος ή πρόληψη, ή για τον 
ρόλο των διακριτών κανονιστικών 
περιβαλλόντων, έχει καθοριστική 
σημασία και απαιτεί νέες, αμερόληπτες 
επιστημονικές προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία 927
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2.4. Προώθηση συνεκτικής και 
αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

6.2.4. Κατανόηση του τρόπου με τον 
οποίο η συνεκτική και αποτελεσματική 
συνεργασία με τρίτες χώρες στην έρευνα 
και την προηγμένη κατάρτιση προάγει 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 928
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δραστηριότητες θα 
διασφαλίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη 

Οι οριζόντιες δραστηριότητες θα 
διασφαλίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη 
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διεθνούς συνεργασίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 και θα διαπραγματευτούν οριζόντιους 
στόχους πολιτικής. Οι δραστηριότητες 
υποστήριξης διμερών, πολυμερών και 
διαπεριφερειακών διαλόγων πολιτικής 
στην έρευνα και την καινοτομία με τρίτες 
χώρες, περιοχές, διεθνή φόρα και 
οργανισμούς θα διευκολύνουν την 
ανταλλαγή πολιτικών, την αμοιβαία 
μάθηση και τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, θα προωθήσουν την 
αμοιβαία πρόσβαση σε προγράμματα και 
εξασφαλίσουν την παρακολούθηση των 
επιπτώσεων της συνεργασίας. Οι 
δραστηριότητες δικτύωσης και 
αδελφοποίησης θα διευκολύνουν τη 
βέλτιστη σύμπραξη ανάμεσα στους 
παράγοντες έρευνας και καινοτομίας και 
από τις δύο πλευρές και θα βελτιώσουν τις 
δεξιότητες και την ικανότητα συνεργασίας 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες τρίτες χώρες. Οι 
δραστηριότητες θα προωθήσουν τη 
συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές και τις 
ενωσιακές πολιτικές και τα προγράμματα 
συνεργασίας, καθώς και τις κοινές δράσεις 
των κρατών μελών και των συνδεδεμένων 
χωρών με τρίτες χώρες προκειμένου να 
ενισχύσουν το συνολικό τους αντίκτυπο. 
Τέλος, η ευρωπαϊκή «παρουσία» στον 
τομέα της έρευνας και καινοτομίας σε 
τρίτες χώρες θα παγιωθεί και θα ενισχυθεί, 
κυρίως με την προώθηση της δημιουργίας 
ευρωπαϊκών «οίκων επιστήμης και 
καινοτομίας», παροχής υπηρεσιών των 
ευρωπαϊκών οργανισμών για να 
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε 
τρίτες χώρες και με το άνοιγμα 
ερευνητικών κέντρων που θα ιδρυθούν από 
κοινού με τρίτες χώρες σε οργανισμούς ή 
ερευνητές από άλλα κράτη μέλη και 
συνδεδεμένες χώρες.

διεθνούς συνεργασίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 και θα διαπραγματευτούν οριζόντιους 
στόχους πολιτικής. Είναι ανάγκη να 
κατανοηθούν και να προωθηθούν 
δραστηριότητες υποστήριξης διμερών, 
πολυμερών και διαπεριφερειακών 
διαλόγων πολιτικής στην έρευνα και την 
καινοτομία με τρίτες χώρες, περιοχές, 
διεθνή φόρα και οργανισμούς θα 
διευκολύνουν την ανταλλαγή πολιτικών, 
την αμοιβαία μάθηση και τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, θα προωθήσουν την 
αμοιβαία πρόσβαση σε προγράμματα και 
εξασφαλίσουν την παρακολούθηση των 
επιπτώσεων της συνεργασίας. Οι 
δραστηριότητες δικτύωσης και 
αδελφοποίησης θα διευκολύνουν τη 
βέλτιστη σύμπραξη ανάμεσα στους 
παράγοντες έρευνας και καινοτομίας και 
από τις δύο πλευρές και θα βελτιώσουν τις 
δεξιότητες και την ικανότητα συνεργασίας 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες τρίτες χώρες. Οι 
δραστηριότητες θα διερευνήσουν και θα 
προωθήσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις 
εθνικές και τις ενωσιακές πολιτικές και τα 
προγράμματα συνεργασίας, καθώς και τις 
κοινές δράσεις των κρατών μελών και των 
συνδεδεμένων χωρών με τρίτες χώρες 
προκειμένου να ενισχύσουν το συνολικό 
τους αντίκτυπο. Τέλος, η ευρωπαϊκή 
«παρουσία» στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας σε τρίτες χώρες θα παγιωθεί 
και θα ενισχυθεί, κυρίως με την προώθηση 
της δημιουργίας ευρωπαϊκών «οίκων 
επιστήμης και καινοτομίας», παροχής 
υπηρεσιών των ευρωπαϊκών οργανισμών 
για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές 
τους σε τρίτες χώρες και με το άνοιγμα 
ερευνητικών κέντρων που θα ιδρυθούν από 
κοινού με τρίτες χώρες σε οργανισμούς ή 
ερευνητές από άλλα κράτη μέλη και 
συνδεδεμένες χώρες.

Or. en
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Τροπολογία 929
Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2.4 α. Διάδοση της Αριστείας και 
Διεύρυνση της Συμμετοχής
Προκειμένου να αρχίσει να κλείνει το 
χάσμα έρευνας και καινοτομίας σε τοπικό 
επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας και σε 
επίπεδο κράτους μέλους στην Ευρώπη, 
θα αναπτυχθούν η συμπληρωματικότητα 
και οι στενές συνέργειες με τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία, τόσο ανάντη 
(υποστήριξη της δημιουργίας υποδομής 
στα Κράτη Μέλη ώστε να είναι σε θέση 
να προετοιμαστούν καλύτερα για τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020») όσο και κατάντη 
(εκμετάλλευση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων από την έρευνα και την 
καινοτομία τα οποία απορρέουν από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»). Όπου 
είναι εφικτό, θα προωθείται η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων . Θα ενθαρρύνεται η σωρευτική ή 
η συνδυασμένη χρηματοδότηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα θα 
στοχεύσουν στην πλήρη εκμετάλλευση 
του δυναμικού της δεξαμενής ταλέντων 
της Ευρώπης βελτιστοποιώντας κατ’ 
αυτό τον τρόπο την οικονομική και 
κοινωνική επίδραση της έρευνας και της 
καινοτομίας. Τα μέτρα αυτά θα έχουν μεν 
διακριτό ρόλο αλλά και συμπληρωματικό 
όσον αφορά τις πολιτικές και τις δράσεις 
του Ταμείου Συνοχής. Οι δράσεις αυτές 
περιλαμβάνουν:
α) Σύνδεση σε ένα διαγωνισμό 
αναδυόμενων ιδρυμάτων, κέντρων 
αριστείας και καινοτόμων περιοχών σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, 
περιφέρειες ή κράτη μέλη με αντίστοιχα 
διεθνή κέντρα ηγετικής μορφής σε άλλα 
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μέρη της Ευρώπης. Αυτό θα 
περιλαμβάνει τη συνεργασία άριστων 
ερευνητικών ιδρυμάτων ή τομέων με 
άλλα λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, 
προγράμματα αδελφοποίησης και 
ανταλλαγής προσωπικού, συμβουλές και 
βοήθεια από ειδήμονες, όπως και την 
ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την 
ίδρυση κέντρων αριστείας. Όλα αυτά 
μπορούν να υποστηριχθούν σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές με τη βοήθεια του 
Ταμείου Συνοχής. Θα ληφθεί υπόψη η 
δημιουργία συνδέσμων με καινοτόμα 
συμπλέγματα φορέων και η αναγνώριση 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας 
αξιολογήσεις από ομότιμους και 
απονέμοντας σημάνσεις αριστείας στα 
ιδρύματα που πληρούν τις διεθνείς 
προδιαγραφές.
β) Θέσπιση 40 «εδρών ERA» για την 
προσέκλυση εξαίρετων ακαδημαϊκών στα 
ιδρύματα με προοπτικές για αριστεία 
στον τομέα της έρευνας, ώστε να 
διευκολυνθούν τα ιδρύματα ή τα τμήματα 
αυτά στην απελευθέρωση των 
προοπτικών τους και με αυτό τον τρόπο 
να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού στην έρευνα και την 
καινοτομία στον ευρωπαϊκό χώρο 
έρευνας. Αυτό θα περιλαμβάνει θεσμική 
στήριξη για τη δημιουργία ενός 
ανταγωνιστικού ερευνητικού 
περιβάλλοντος και τις απαραίτητες 
συνθήκες-πλαίσιο για την προσέλκυση, τη
διατήρηση και την ανάπτυξη κορυφαίων 
ερευνητικών ταλέντων μέσα σε αυτά τα 
ιδρύματα.
γ) Απόδοση μίας «σφραγίδας αριστείας» 
στα θετικώς αξιολογημένα ΕΚΕ, στις 
πρωτοβουλίες «Μαρία Σκλοντόφσκα-
Κιουρί» ή στις προτάσεις για σχέδια 
συνεργασίας που δεν έχουν καταφέρει 
ακόμα να λάβουν χρηματοδοτήσεις 
εξαιτίας της έλλειψης πόρων. Επομένως 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή εθνικών και 
περιφερειακών πόρων στη 
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χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
πληρούν μεν τα κριτήρια αριστείας αλλά 
δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν 
λόγω έλλειψης κοινοτικών πόρων.
δ) Απόδοση μιας «σφραγίδας αριστείας» 
σε ολοκληρωμένα σχέδια με σκοπό τη 
διευκόλυνση της χρηματοδότησης της 
παρακολούθησής τους (π.χ. έργα 
πιλοτικής κλίμακας, έργα επίδειξης ή 
αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας) 
από εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους.
ε) Διάθεση «επιχορηγήσεων επιστροφής» 
του ΕΚΕ σε ερευνητές που επί του 
παρόντος εργάζονται εκτός Ευρώπης και 
οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στην 
Ευρώπη.
στ) Στήριξη συμπληρωματικών 
συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ 
οργανισμών που είναι δικαιούχοι των 
προγραμμάτων έρευνας και συνεργασίας 
και φορέων και οργανισμών που εδρεύουν 
κυρίως σε χώρες άλλες από αυτές που 
σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα, με 
τον συγκεκριμένο στόχο να 
διευκολυνθούν οι ευκαιρίες 
επαγγελματικής κατάρτισης (ήτοι 
διδακτορικές και μεταδιδακτορικές 
θέσεις).
ζ) Στήριξη επιτυχημένων δικτύων που 
στοχεύουν στη θέσπιση υψηλής 
ποιότητας θεσμικής δικτύωσης στην 
έρευνα και την καινοτομία. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή 
Συνεργασία στον τομέα της 
Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας 
ώστε να ενθαρρυνθούν δραστηριότητες 
αναγνώρισης και σύνδεσης «σημείων 
αριστείας» (υψηλής ποιότητας 
επιστημονικές κοινότητες και νέοι που 
αναζητούν σταδιοδρομία) σε όλη την 
Ευρώπη.
η) Ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών 
κατάρτισης για τον τρόπο συμμετοχής 
στον «Ορίζοντα 2020» αξιοποιώντας 
πλήρως τα υφιστάμενα δίκτυα όπως π.χ. 
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τα εθνικά σημεία επαφής.
θ) Διάθεση υποτροφιών για διδακτορικές 
και μεταδιδακτορικές σπουδές, όπως και 
υποτροφίες για επιμόρφωση στους 
μηχανικούς για την πρόσβαση σε όλες τις 
διεθνείς ερευνητικές υποδομές στην 
Ευρώπη, περιλαμβάνοντας και εκείνες 
που τις διαχειρίζονται διεθνείς 
επιστημονικοί οργανισμοί.
ι) Υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
παρακολούθησης ευφυών στρατηγικών 
εξειδίκευσης. Θα αναπτυχθεί ένα μέσο 
στήριξης της πολιτικής και η εκμάθηση 
της πολιτικής θα διευκολυνθεί σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσω της διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμους και μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
ια) Ίδρυση μιας διαδικτυακής αγοράς 
όπου θα δημοσιοποιείται η πνευματική 
ιδιοκτησία, με στόχο την προσέγγιση 
εκείνων που κατέχουν και εκείνων που 
χρησιμοποιούν πνευματικά δικαιώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την έκθεση Carvalho, τροπολογία 58, με όριο στον αριθμό εδρών ΕΧΕ που θα 
καθιερωθούν.

Τροπολογία 930
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2 a. Στοχαστικές Κοινωνίες -
πολιτιστική κληρονομιά και ευρωπαϊκή 
ταυτότητα
Σκοπός είναι η συμβολή στην κατανόηση 
της διανοητικής βάσης της Ευρώπης: 
της ιστορίας της και των πολλαπλών 
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ευρωπαϊκών και μη επιρροών, ως πηγή 
έμπνευσης για τη ζωή μας σήμερα. Η 
Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ποικιλία 
διαφορετικών παραδόσεων και 
περιφερειακών και εθνικών ταυτοτήτων. 
Θα πρέπει να αναγνωριστούν και να 
εξετασθούν η ποικιλομορφία αυτή και οι 
ευκαιρίες που παρέχει.
Οι ευρωπαϊκές συλλογές στις 
βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών, στα αρχεία, στα μουσεία, στις 
αίθουσες τέχνης και σε άλλα δημόσια 
ιδρύματα διαθέτουν πλήθος από πλούσια, 
αναξιοποίητη τεκμηρίωση και 
αντικείμενα προς μελέτη. Αυτές οι πηγές 
πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν την 
ιστορία εκάστου κράτους μέλους αλλά 
και τη συλλογική κληρονομιά στις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναδείχθηκε 
μέσα από το χρόνο. Τέτοιο υλικό θα 
πρέπει να διατίθεται με νέες και 
καινοτόμες τεχνολογίες και να 
ενσωματώνεται στις υπηρεσίες 
πληροφοριών προς τους ερευνητές και 
τους πολίτες ώστε να καταστεί δυνατή 
μια θεώρηση του μέλλοντος μέσω των 
αρχείων του παρελθόντος και να 
προωθηθεί η ευρωπαϊκή συμμετοχική 
πληροφόρηση. Η προσβασιμότητα και η 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στις μορφές αυτές είναι αναγκαία για τη 
ζωτικότητα των εν ενεργεία δεσμεύσεων 
εντός και διαμέσου των ευρωπαϊκών 
πολιτισμών, λαμβανομένης υπόψη και 
της σημασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ως ισχυρού οικονομικού 
παράγοντα σε μια μεταβιομηχανική 
οικονομία και της συμβολής του στη 
βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση.

Or. en

Τροπολογία 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2 α. - Κοινωνίες που σέβονται την 
πολιτιστική τους κληρονομιά και 
προωθούν την οικονομική τους ανάπτυξη
Μολονότι η πολιτιστική κληρονομιά 
αποτελεί έναν από τους πλέον 
υποσχόμενους τομείς της ευρωπαϊκής 
οικονομίας για το κοντινό μέλλον, 
υπάρχουν τεχνολογικοί, κοινωνικοί και 
πολιτιστικοί φραγμοί που πρέπει να 
ξεπεραστούν.
Ειδικοί στόχοι:
- προώθηση έρευνας που στρέφεται στη 
διατήρηση και την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς
- ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων και 
μεθόδων για την αξιολόγηση των 
κοινωνικοοικονομικών πτυχών της 
πολιτιστικής κληρονομιάς

Or. es

Αιτιολόγηση

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
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patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Τροπολογία 932
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3. [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 933
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3. Ασφαλείς κοινωνίες 6.3. Βελτίωση της ασφάλειας των 
ανθρώπων, προστασία της ελευθερίας και 
των πολιτικών ελευθεριών 

Or. en

Τροπολογία 934
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, όπως 
εγκληματικότητα, τρομοκρατία και 
μαζικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

διαγράφεται
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λόγω ανθρωπογενών ή φυσικών 
καταστροφών. Οι απειλές αυτές δύνανται 
να επεκτείνονται πέραν των συνόρων και 
να στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο. Για παράδειγμα, οι 
επιθέσεις εναντίον των ιστότοπων 
δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων, 
όχι μόνο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών αλλά ενδέχεται να 
επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες.

Or. en

Τροπολογία 935
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, όπως 
εγκληματικότητα, τρομοκρατία και μαζικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω 
ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών. 
Οι απειλές αυτές δύνανται να 
επεκτείνονται πέραν των συνόρων και να 
στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο. Για παράδειγμα, οι 
επιθέσεις εναντίον των ιστότοπων 
δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων, 
όχι μόνο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών αλλά ενδέχεται να 
επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας και 
προκλήσεων, όπως εγκληματικότητα, 
τρομοκρατία, εθνοτικές και πολιτικές 
συγκρούσεις  και μαζικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης λόγω ανθρωπογενών ή 
φυσικών καταστροφών. Οι προκλήσεις
αυτές δύνανται να επεκτείνονται πέραν 
των συνόρων και να στοχεύουν φυσικούς 
στόχους ή τον κυβερνοχώρο. Για 
παράδειγμα, οι επιθέσεις εναντίον των 
ιστότοπων δημόσιων αρχών και ιδιωτικών 
φορέων, όχι μόνο υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες.

Or. en
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Τροπολογία 936
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, όπως 
εγκληματικότητα, τρομοκρατία και μαζικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω 
ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών. 
Οι απειλές αυτές δύνανται να 
επεκτείνονται πέραν των συνόρων και να 
στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο. Για παράδειγμα, οι 
επιθέσεις εναντίον των ιστότοπων 
δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων, 
όχι μόνο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών αλλά ενδέχεται να 
επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, όπως 
εγκληματικότητα, τρομοκρατία, 
λαθρομετανάστευση και μαζικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω 
ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών. 
Οι απειλές αυτές δύνανται να 
επεκτείνονται πέραν των συνόρων και να 
στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο. Για παράδειγμα, οι 
επιθέσεις εναντίον των ιστότοπων 
δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων, 
όχι μόνο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών αλλά ενδέχεται να 
επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες.

Or. it

Τροπολογία 937
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αντιμετώπιση, αποτροπή και 
διαχείριση αυτών των απειλών, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων, 
εργαλείων και γνώσεων πρόβλεψης, η 
τόνωση της συνεργασίας ανάμεσα σε 
παρόχους και χρήστες, η εύρεση μη 
στρατιωτικών λύσεων ασφαλείας, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

διαγράφεται
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ευρωπαϊκής ασφάλειας, των ΤΠΕ και 
των βιομηχανιών υπηρεσιών και η 
αποτροπή και καταπολέμηση της 
παραβίασης της ιδιωτικότητας και των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αντιμετώπιση, αποτροπή και 
διαχείριση αυτών των απειλών, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων, 
εργαλείων και γνώσεων πρόβλεψης, η 
τόνωση της συνεργασίας ανάμεσα σε 
παρόχους και χρήστες, η εύρεση μη 
στρατιωτικών λύσεων ασφαλείας, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 
βιομηχανιών υπηρεσιών και η αποτροπή 
και καταπολέμηση της παραβίασης της 
ιδιωτικότητας και των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο.

Για την αντιμετώπιση, αποτροπή και 
διαχείριση αυτών των απειλών, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων, 
εργαλείων και γνώσεων πρόβλεψης, η 
τόνωση της συνεργασίας ανάμεσα σε 
παρόχους και χρήστες, η εύρεση μη 
στρατιωτικών λύσεων ασφαλείας, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 
βιομηχανιών υπηρεσιών και η αποτροπή 
και καταπολέμηση της παραβίασης της 
ιδιωτικότητας και των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο.
Απαιτείται επίσης έρευνα των 
κοινωνικών διαστάσεων αυτών των 
απειλών, προκειμένου να αποκτηθεί 
κατανόηση των αιτίων και του 
αντικτύπου τους και να προωθηθεί η 
ανάπτυξη αποτελεσματικής απόκρισης με 
μέτρα κοινωνικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 939
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αντιμετώπιση, αποτροπή και 
διαχείριση αυτών των απειλών, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων, 
εργαλείων και γνώσεων πρόβλεψης, η 
τόνωση της συνεργασίας ανάμεσα σε 
παρόχους και χρήστες, η εύρεση μη 
στρατιωτικών λύσεων ασφαλείας, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας, των ΤΠΕ και 
των βιομηχανιών υπηρεσιών και η 
αποτροπή και καταπολέμηση της 
παραβίασης της ιδιωτικότητας και των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο.

Για την αντιμετώπιση, αποτροπή και 
διαχείριση αυτών των απειλών, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων, 
εργαλείων και γνώσεων πρόβλεψης, η 
τόνωση της συνεργασίας ανάμεσα σε 
παρόχους και χρήστες, η εύρεση μη 
στρατιωτικών λύσεων ασφαλείας, η 
αποτροπή και καταπολέμηση της 
παραβίασης της ιδιωτικότητας και των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 940
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 941
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συντονισμός και βελτίωση της έρευνας
στον τομέα της ασφάλειας θα αποτελέσουν 
συνεπώς σημαντικό στοιχείο και θα 
συμβάλλουν στη χαρτογράφηση των 
σημερινών ερευνητικών προσπαθειών, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων 
και στη βελτίωση του συναφούς νομικού 
περιβάλλοντος και των διαδικασιών για 
συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των 
προκανονιστικών δραστηριοτήτων. Οι 
δραστηριότητες θα ακολουθήσουν μια 
προσέγγιση με επίκεντρο την αποστολή
και θα ενσωματώνουν τις σχετικές 
κοινωνικές διαστάσεις. Θα υποστηρίξουν 
τις πολιτικές της Ένωσης για εσωτερική 
και εξωτερική ασφάλεια, τις αμυντικές 
πολιτικές και τη σχετική νέα πρόβλεψη της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και θα 
διασφαλίσουν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, την εμπιστοσύνη και την 
ιδιωτικότητα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. 
Θα επιδιωχθεί η επίτευξη των κάτωθι 
στόχων:

Η αμεσότερη συμμετοχή των πολιτών και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και των πολιτικών, κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών επιστημών στην 
έρευνα στον τομέα της ασφάλειας θα 
αποτελέσουν συνεπώς σημαντικό στοιχείο 
και θα συμβάλλουν στη χαρτογράφηση 
των σημερινών ερευνητικών προσπαθειών, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων 
και στην πιο εύστοχη επιλογή των 
δραστηριοτήτων και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των πολιτών. Οι 
δραστηριότητες θα ακολουθήσουν μια 
προσέγγιση που εντάσσει την έρευνα στο 
πλαίσιο των κοινωνιακών 
προβληματισμών και θα ενσωματώνουν 
τις σχετικές κοινωνικές διαστάσεις. Θα 
υποστηρίξουν τις πολιτικές της Ένωσης 
για εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, 
και τη σχετική νέα πρόβλεψη της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και θα 
διασφαλίσουν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, την εμπιστοσύνη και την 
ιδιωτικότητα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. 
Θα επιδιωχθεί η επίτευξη των κάτωθι 
στόχων:

Or. en

Τροπολογία 942
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.1. Καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.

διαγράφεται

Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται νέες 
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τεχνολογίες και ικανότητες 
(συμπεριλαμβανομένων εναντίον του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον 
κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τομέων της υγείας, των τροφίμων, των 
υδάτων και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας που είναι σημαντικά για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Οι νέες τεχνολογίες και οι 
ειδικές ικανότητες θα συμβάλουν στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας, 
συστημάτων και υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των 
επικοινωνιών, των μεταφορών, της 
υγείας, των τροφίμων, των υδάτων, της 
ενέργειας, της αλυσίδας υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και εφοδιασμού και του 
περιβάλλοντος). Περιλαμβάνονται η 
ανάλυση και ασφάλεια δημόσιων και 
ιδιωτικών δικτυωμένων υποδομών 
κρίσιμης σημασίας και υπηρεσιών κάθε 
τύπου απειλών.

Or. en

Τροπολογία 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.1 –
εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.1. Καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.

6.3.1. Καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων της κατανόησης 
των κοινωνικών διαστάσεων των 
θεμάτων αυτών και του προσδιορισμού 
αποτελεσματικών μέτρων κοινωνικής 
πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Or. en
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Τροπολογία 944
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.1 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται νέες 
τεχνολογίες και ικανότητες 
(συμπεριλαμβανομένων εναντίον του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον 
κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τομέων της υγείας, των τροφίμων, των 
υδάτων και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας που είναι σημαντικά για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Οι νέες τεχνολογίες και οι 
ειδικές ικανότητες θα συμβάλουν στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας, 
συστημάτων και υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των 
επικοινωνιών, των μεταφορών, της 
υγείας, των τροφίμων, των υδάτων, της 
ενέργειας, της αλυσίδας υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και εφοδιασμού και του 
περιβάλλοντος). Περιλαμβάνονται η 
ανάλυση και ασφάλεια δημόσιων και 
ιδιωτικών δικτυωμένων υποδομών 
κρίσιμης σημασίας και υπηρεσιών κάθε 
τύπου απειλών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.1 –
παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται νέες 
τεχνολογίες και ικανότητες
(συμπεριλαμβανομένων εναντίον του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον 
κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τομέων της υγείας, των τροφίμων, των 
υδάτων και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας που είναι σημαντικά για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Οι νέες τεχνολογίες και οι 
ειδικές ικανότητες θα συμβάλουν στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας, 
συστημάτων και υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, 
των μεταφορών, της υγείας, των τροφίμων, 
των υδάτων, της ενέργειας, της αλυσίδας 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
εφοδιασμού και του περιβάλλοντος). 
Περιλαμβάνονται η ανάλυση και ασφάλεια 
δημόσιων και ιδιωτικών δικτυωμένων 
υποδομών κρίσιμης σημασίας και 
υπηρεσιών κάθε τύπου απειλών.

Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται η 
κατανόηση των αιτίων και των 
αποτελεσμάτων, καθώς και η ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών και ικανοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων εναντίον του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον 
κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τομέων της υγείας, των τροφίμων, των 
υδάτων και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας που είναι σημαντικά για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Οι νέες τεχνολογίες και οι 
ειδικές ικανότητες θα συμβάλουν στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας, 
συστημάτων και υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, 
των μεταφορών, της υγείας, των τροφίμων, 
των υδάτων, της ενέργειας, της αλυσίδας 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
εφοδιασμού και του περιβάλλοντος). 
Περιλαμβάνονται η ανάλυση και ασφάλεια 
δημόσιων και ιδιωτικών δικτυωμένων 
υποδομών κρίσιμης σημασίας και 
υπηρεσιών κάθε τύπου απειλών. Θα δοθεί 
επίσης προσοχή στις κοινωνικές και 
συμπεριφορικές διαστάσεις του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, 
προκειμένου να γίνουν πλήρως 
κατανοητά τα αίτια και τα αποτελέσματά 
τους, και να προσδιοριστούν
αποτελεσματικά μέτρα κοινωνικής 
πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Or. en

Τροπολογία 946
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.1 –
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παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται νέες 
τεχνολογίες και ικανότητες 
(συμπεριλαμβανομένων εναντίον του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον 
κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τομέων της υγείας, των τροφίμων, των 
υδάτων και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας που είναι σημαντικά για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Οι νέες τεχνολογίες και οι 
ειδικές ικανότητες θα συμβάλουν στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας, 
συστημάτων και υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, 
των μεταφορών, της υγείας, των τροφίμων, 
των υδάτων, της ενέργειας, της αλυσίδας 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
εφοδιασμού και του περιβάλλοντος). 
Περιλαμβάνονται η ανάλυση και ασφάλεια 
δημόσιων και ιδιωτικών δικτυωμένων 
υποδομών κρίσιμης σημασίας και 
υπηρεσιών κάθε τύπου απειλών.

Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται η 
κατανόηση των βαθύτερων αιτίων τόσο 
των συγκρούσεων όσο και της 
συνεργασίας, νέες τεχνολογίες και 
ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων 
εναντίον του εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο) για την 
υποστήριξη του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατικής λογοδοσίας, ενός τομέα 
ασφάλειας και δικαιοσύνης με λογοδοσία 
και διαφάνεια· η υγεία, τα τρόφιμα, το
νερό και η περιβαλλοντική ασφάλεια είναι 
σημαντικά για την καλή λειτουργία της 
κοινωνίας και της οικονομίας. Νέα 
αναλυτικά μέσα και έννοιες, νέες 
τεχνολογίες και οι ειδικές ικανότητες θα 
συμβάλουν στην προστασία υποδομών 
κρίσιμης σημασίας, συστημάτων και 
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των 
επικοινωνιών, των μεταφορών, της υγείας, 
των τροφίμων, των υδάτων, της ενέργειας, 
της αλυσίδας υλικοτεχνικής υποστήριξης 
και εφοδιασμού και του περιβάλλοντος). 
Περιλαμβάνονται η ανάλυση και ασφάλεια 
δημόσιων και ιδιωτικών δικτυωμένων 
υποδομών κρίσιμης σημασίας και 
υπηρεσιών κάθε τύπου απειλών.

Or. en

Τροπολογία 947
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.1 –
παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτείται έρευνα για τον εντοπισμό των 
λόγων για τους οποίους οι άνθρωποι 
ενστερνίζονται εξτρεμισμό και τη βία, και 
τον προσδιορισμό μέτρων κοινωνικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση των 
λόγων αυτών. Θα διεξαχθεί έρευνα από 
την οποία θα προκύψουν στοιχεία αλλά 
και προτάσεις πολιτικής αποτελεσματικές 
για τη πρόληψη της μετάβασης από τις 
ακραίων αντιλήψεις στη βία και τη 
διοχέτευση της κοινωνικής δυσαρέσκειας 
σε ειρηνική, δημοκρατική διαμαρτυρία 
και διάλογο.

Or. en

Τροπολογία 948
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.1 –
παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα διεξαχθεί επίσης έρευνα, με τη 
συμμετοχή των πολιτών και των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων, σχετικά με το 
επίπεδο κινδύνου που προτίθεται να 
δεχτεί η κοινωνία έναντι λιγότερο 
παρεμβατικών αντιτρομοκρατικών 
μέτρων. Για τούτο απαιτείται 
συστηματικός διάλογος –σε συγκεκριμένο 
πλαίσιο και σε επιστημονικό επίπεδο- για 
τον προσδιορισμό των ορίων κινδύνου 
και των ορίων παρεμβατικότητας που 
προτίθενται να δεχτούν οι πολίτες, και 
των συμβιβασμών που προϋποθέτει αυτό. 
Η έρευνα θα στρέφεται στην παροχή μιας 
βάσης για τη λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και για τη διεξαγωγή 
πολιτικού διαλόγου που αντικατοπτρίζει 
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κοινωνικές πραγματικότητες.

Or. en

Τροπολογία 949
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.1 –
παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδικασίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης μπορούν να συμβάλουν στις 
στάσεις «πρόληψης» και «αντίδρασης» 
της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής. Η 
έρευνα θα περιλαμβάνει τον βαθμό στον 
οποίο τα θύματα της τρομοκρατίας 
μπορούν να προσφύγουν κατά των 
πραγματικών ή δυνητικών δραστών σε 
αποκαταστατικές δικαστικές διαδικασίες, 
για την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση 
τόσο των βασικών αιτίων της 
τρομοκρατίας όσο και του αντικτύπου 
της στα θύματα· η έρευνα θα εξετάσει 
επίσης τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει 
η αποκαταστατική δικαστική διαδικασία 
στην πρόληψη της μετάβασης από τον 
εξτρεμισμό στη βία στις ομάδες «υψηλού 
κινδύνου»· τέλος η έρευνα θα εξετάσει τη 
συμβολή της αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης στην αποκατάσταση 
κοινωνιών που έχουν πληγεί από σοβαρά 
εγκλήματα τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 950
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.1 –
παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την πρόληψη των κρουσμάτων, η 
έρευνα θα επικεντρωθεί στην κατανόηση 
των λόγων, σε ατομικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο κοινωνικής ομάδας, του 
εγκλήματος και του πολιτικού 
εξτρεμισμού συμπεριλαμβανομένων 
ακραίων μορφών πολιτικής βίας όπως οι 
τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι κοινωνικές 
επιστήμες, και ιδιαίτερα η κοινωνιολογία, 
η ψυχολογία και η πολιτειολογία, έχουν 
αναπτύξει κατάλληλες ερευνητικές 
μεθόδους και θεωρίες για να δίνουν 
απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερευνητικά 
ερωτήματα.

Or. en

Τροπολογία 951
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.2. Ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων

διαγράφεται

Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση 
συστημάτων, εξοπλισμών, εργαλείων, 
διαδικασιών και μεθόδων ταχείας 
αναγνώρισης για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR. Τα παραπάνω θα 
αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
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αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
ενοποιημένης διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών συνόρων, που περιλαμβάνει 
επίσης την αυξημένη συνεργασία με 
υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες 
χώρες και χώρες που συμμετέχουν στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Or. en

Τροπολογία 952
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.2. Ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων

διαγράφεται

Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση 
συστημάτων, εξοπλισμών, εργαλείων, 
διαδικασιών και μεθόδων ταχείας 
αναγνώρισης για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR. Τα παραπάνω θα 
αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
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ενοποιημένης διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών συνόρων, που περιλαμβάνει 
επίσης την αυξημένη συνεργασία με 
υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες 
χώρες και χώρες που συμμετέχουν στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Or. en

Τροπολογία 953
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση 
συστημάτων, εξοπλισμών, εργαλείων, 
διαδικασιών και μεθόδων ταχείας 
αναγνώρισης για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR. Τα παραπάνω θα 
αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
ενοποιημένης διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών συνόρων, που περιλαμβάνει 
επίσης την αυξημένη συνεργασία με 
υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες 
χώρες και χώρες που συμμετέχουν στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 954
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.2 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση συστημάτων, 
εξοπλισμών, εργαλείων, διαδικασιών και 
μεθόδων ταχείας αναγνώρισης για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR. Τα παραπάνω θα 
αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
ενοποιημένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
συνόρων, που περιλαμβάνει επίσης την 
αυξημένη συνεργασία με υποψήφιες και 
δυνητικά υποψήφιες χώρες και χώρες που 
συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας.

Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση συστημάτων, 
εξοπλισμών, εργαλείων, διαδικασιών και 
μεθόδων ταχείας αναγνώρισης για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR, του ευρωπαϊκού συστήματος 
εποπτείας των εξωτερικών συνόρων.. Τα 
παραπάνω θα αναπτυχθούν και θα 
δοκιμαστούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
ενοποιημένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
συνόρων, που περιλαμβάνει επίσης την 
αυξημένη συνεργασία με υποψήφιες και 
δυνητικά υποψήφιες χώρες και χώρες που 
συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The abbreviations have to be introduced.

Τροπολογία 955
Christian Ehler
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.3. Παροχή ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο

διαγράφεται

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο. 
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ 
όψιν τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διαχείριση σε πραγματικό χρόνο απειλών 
στον κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες και την προστασία 
υποδομές ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας. Η 
ψηφιακή κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη 
ανάπτυξη με συνεχώς μεταβαλλόμενες 
χρήσεις και καταχρήσεις του Διαδικτύου, 
νέους τρόπους κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, νέες κινητές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες γεωεντοπισμού και την 
εμφάνιση του Διαδικτύου των 
πραγμάτων. Αυτό απαιτεί ένα νέο τύπο 
έρευνας που πρέπει να ενεργοποιείται από 
τις αναδυόμενες εφαρμογές, τη χρήση και 
τις κοινωνιακές τάσεις. Θα αναληφθούν 
εύστροφες ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών
Ε&Α για ταχεία αντίδραση σε νέες 
σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της 
εμπιστοσύνης και της ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 956
Christian Ehler
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.3 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο. 
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ 
όψιν τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διαχείριση σε πραγματικό χρόνο απειλών 
στον κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες και την προστασία 
υποδομές ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας. Η 
ψηφιακή κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη 
ανάπτυξη με συνεχώς μεταβαλλόμενες 
χρήσεις και καταχρήσεις του Διαδικτύου, 
νέους τρόπους κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, νέες κινητές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες γεωεντοπισμού και την 
εμφάνιση του Διαδικτύου των 
πραγμάτων. Αυτό απαιτεί ένα νέο τύπο 
έρευνας που πρέπει να ενεργοποιείται από 
τις αναδυόμενες εφαρμογές, τη χρήση και 
τις κοινωνιακές τάσεις. Θα αναληφθούν 
εύστροφες ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
Ε&Α για ταχεία αντίδραση σε νέες 
σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της 
εμπιστοσύνης και της ασφάλειας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 957
Christian Ehler
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.3 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο. 
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ 
όψιν τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διαχείριση σε πραγματικό χρόνο απειλών 
στον κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες και την προστασία 
υποδομές ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας. Η 
ψηφιακή κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη 
ανάπτυξη με συνεχώς μεταβαλλόμενες 
χρήσεις και καταχρήσεις του Διαδικτύου, 
νέους τρόπους κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, νέες κινητές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες γεωεντοπισμού και την 
εμφάνιση του Διαδικτύου των 
πραγμάτων. Αυτό απαιτεί ένα νέο τύπο 
έρευνας που πρέπει να ενεργοποιείται από 
τις αναδυόμενες εφαρμογές, τη χρήση και 
τις κοινωνιακές τάσεις. Θα αναληφθούν 
εύστροφες ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
Ε&Α για ταχεία αντίδραση σε νέες 
σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της 
εμπιστοσύνης και της ασφάλειας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 958
Petru Constantin Luhan
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.3 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο. 
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν 
τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση 
σε πραγματικό χρόνο απειλών στον 
κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες και την προστασία υποδομές 
ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας. Η ψηφιακή 
κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη με 
συνεχώς μεταβαλλόμενες χρήσεις και 
καταχρήσεις του Διαδικτύου, νέους 
τρόπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης, νέες 
κινητές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
γεωεντοπισμού και την εμφάνιση του 
Διαδικτύου των πραγμάτων. Αυτό απαιτεί 
ένα νέο τύπο έρευνας που πρέπει να 
ενεργοποιείται από τις αναδυόμενες 
εφαρμογές, τη χρήση και τις κοινωνιακές 
τάσεις. Θα αναληφθούν εύστροφες 
ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών Ε&Α 
για ταχεία αντίδραση σε νέες σύγχρονες 
εξελίξεις στον τομέα της εμπιστοσύνης και 
της ασφάλειας.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο. 
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν 
τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση 
σε πραγματικό χρόνο απειλών στον 
κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες και την προστασία υποδομές 
ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας. Η ψηφιακή 
κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη με 
συνεχώς μεταβαλλόμενες χρήσεις και 
καταχρήσεις του Διαδικτύου, νέους 
τρόπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 
νέους τρόπους τηλεματικών συναλλαγών, 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
(ηλεκτρονικό εμπόριο), νέες κινητές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες γεωεντοπισμού 
και την εμφάνιση του Διαδικτύου των 
πραγμάτων. Αυτό απαιτεί ένα νέο τύπο 
έρευνας που πρέπει να ενεργοποιείται από 
τις αναδυόμενες εφαρμογές, τη χρήση, τα 
νέα ειδικά επιχειρηματικά/εμπορικά 
μοντέλα και τις κοινωνιακές τάσεις. Θα 
αναληφθούν εύστροφες ερευνητικές 
πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων 
προληπτικών Ε&Α για ταχεία αντίδραση 
σε νέες σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα 
της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας.

Or. en
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Τροπολογία 959
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.4. Αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και 
καταστροφών·

διαγράφεται

Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
τεχνολογιών και ικανοτήτων για την 
υποστήριξη διαφορετικών τύπων 
επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως πολιτική προστασία 
και πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, 
ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άμυνα, 
αποφυγή συγκρούσεων, ανάπτυξη 
αποστολών διάσωσης και υποδομών 
πληροφοριών ιατρικής μέριμνας και 
σταθεροποίησης μετά την κρίση), καθώς 
και αποστολών επιβολής του νόμου. Η 
έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα 
διαχείρισης κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα και θα υποστηρίξει την 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας 
επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.
Οι δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεμημένες
αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι 
παράγοντες. Αυτό απαιτεί επίσης την 
ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 
ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των 
συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης. Θα 
περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον 
ευαίσθητο τομέα των τεχνολογιών διπλής 
χρήσης για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές 
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δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι 
νομικές και ηθικές πτυχές, τα ζητήματα 
εμπορίου, η προστασία του απορρήτου 
και της ακεραιότητας των πληροφοριών 
και η ιχνηλασιμότητα όλων των 
συναλλαγών και της επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 960
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.4 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
τεχνολογιών και ικανοτήτων για την 
υποστήριξη διαφορετικών τύπων 
επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως πολιτική προστασία 
και πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, 
ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άμυνα, 
αποφυγή συγκρούσεων, ανάπτυξη 
αποστολών διάσωσης και υποδομών 
πληροφοριών ιατρικής μέριμνας και 
σταθεροποίησης μετά την κρίση), καθώς 
και αποστολών επιβολής του νόμου. Η 
έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα 
διαχείρισης κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα και θα υποστηρίξει την 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας 
επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 961
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.4 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
τεχνολογιών και ικανοτήτων για την 
υποστήριξη διαφορετικών τύπων 
επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως πολιτική προστασία 
και πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, 
ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άμυνα, 
αποφυγή συγκρούσεων, ανάπτυξη 
αποστολών διάσωσης και υποδομών 
πληροφοριών ιατρικής μέριμνας και 
σταθεροποίησης μετά την κρίση), καθώς 
και αποστολών επιβολής του νόμου. Η 
έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα 
διαχείρισης κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα και θα υποστηρίξει την 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας 
επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
αναλυτικών εργαλείων και εννοιών 
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και 
ικανοτήτων για την υποστήριξη 
διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων 
διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων (όπως 
πολιτική προστασία και πυρόσβεση, 
θαλάσσια ρύπανση, ανθρωπιστική 
βοήθεια, φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές, ανάπτυξη αποστολών 
διάσωσης και υποδομών πληροφοριών 
ιατρικής μέριμνας και σταθεροποίησης 
μετά την κρίση, διαμεσολάβηση, διάλογος 
και συμφιλίωση). Η έρευνα θα καλύψει 
ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης 
κρίσεων και οικοδόμησης ειρήνης, και 
την κοινωνιακή ανθεκτικότητα και θα 
υποστηρίξει την δημιουργία ευρωπαϊκής 
ικανότητας επέμβασης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 962
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.4 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
τεχνολογιών και ικανοτήτων για την 
υποστήριξη διαφορετικών τύπων 
επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως πολιτική προστασία 
και πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, 
ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άμυνα, 

Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
τεχνολογιών και ικανοτήτων για την 
υποστήριξη διαφορετικών τύπων 
επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως πολιτική προστασία, 
αντιπλημμυρική προστασία  και 
πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, 
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αποφυγή συγκρούσεων, ανάπτυξη 
αποστολών διάσωσης και υποδομών 
πληροφοριών ιατρικής μέριμνας και 
σταθεροποίησης μετά την κρίση), καθώς 
και αποστολών επιβολής του νόμου. Η 
έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα 
διαχείρισης κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα και θα υποστηρίξει την 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας 
επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.

ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άμυνα, 
αποφυγή συγκρούσεων, ανάπτυξη 
αποστολών διάσωσης και υποδομών 
πληροφοριών ιατρικής μέριμνας και 
σταθεροποίησης μετά την κρίση), καθώς 
και αποστολών επιβολής του νόμου. Η 
έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα 
διαχείρισης κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα.

Or. de

Τροπολογία 963
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.4 –
παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεμημένες 
αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι 
παράγοντες. Αυτό απαιτεί επίσης την 
ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 
ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των 
συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης. Θα 
περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον 
ευαίσθητο τομέα των τεχνολογιών διπλής 
χρήσης για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι 
νομικές και ηθικές πτυχές, τα ζητήματα 
εμπορίου, η προστασία του απορρήτου 

διαγράφεται
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και της ακεραιότητας των πληροφοριών 
και η ιχνηλασιμότητα όλων των 
συναλλαγών και της επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 964
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.4 –
παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεμημένες 
αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι 
παράγοντες. Αυτό απαιτεί επίσης την 
ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 
ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των 
συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης. Θα 
περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον 
ευαίσθητο τομέα των τεχνολογιών διπλής 
χρήσης για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι 
νομικές και ηθικές πτυχές, τα ζητήματα 
εμπορίου, η προστασία του απορρήτου 
και της ακεραιότητας των πληροφοριών 
και η ιχνηλασιμότητα όλων των 
συναλλαγών και της επεξεργασίας.

Οι δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεμημένες 
αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι 
παράγοντες.

Or. en
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Τροπολογία 965
Petru Constantin Luhan

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.4 –
παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεμημένες 
αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι 
παράγοντες. Αυτό απαιτεί επίσης την 
ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 
ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των 
συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης. Θα 
περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον 
ευαίσθητο τομέα των τεχνολογιών διπλής 
χρήσης για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι νομικές 
και ηθικές πτυχές, τα ζητήματα εμπορίου, 
η προστασία του απορρήτου και της 
ακεραιότητας των πληροφοριών και η 
ιχνηλασιμότητα όλων των συναλλαγών και 
της επεξεργασίας.

Οι δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεμημένες 
αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι 
παράγοντες. Αυτό απαιτεί επίσης την 
ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 
ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των 
συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης. Θα 
περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον 
ευαίσθητο τομέα των τεχνολογιών διπλής 
χρήσης για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι νομικές 
και ηθικές πτυχές, τα ζητήματα εμπορίου, 
η προστασία του απορρήτου και της 
ακεραιότητας των πληροφοριών και η 
ιχνηλασιμότητα όλων των συναλλαγών και 
της επεξεργασίας, χωρίς να 
παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 
στην ιδιωτικότητα και την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 966
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.5. Διασφάλιση της ιδιωτικότητας και 
της ελευθερίας στο διαδίκτυο και 
ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 
ασφάλειας

διαγράφεται

Η διασφάλιση του ανθρώπινου 
δικαιώματος της ιδιωτικότητας στην 
ψηφιακή κοινωνία θα απαιτήσει την 
ανάπτυξη πλαισίων και τεχνολογιών 
«ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού» από 
το στάδιο της σύλληψης ιδέας για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Θα 
αναπτυχθούν τεχνολογίες που θα 
επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν τα 
προσωπικά τους δεδομένα και τη χρήση 
τους από τρίτους, καθώς και εργαλεία για 
τον εντοπισμό και αποκλεισμό παράνομου 
περιεχομένου, των παραβιάσεων 
δεδομένων και τη διαδικτυακή 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτρέποντας τον 
περιορισμό των συμπεριφορών 
μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων από 
έκνομη αναζήτηση και ανάλυσης των 
χαρακτηριστικών των χρηστών 
(profiling).
Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας 
πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
κοινωνία, να συμμορφώνεται με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να είναι 
αποτελεσματική και αναλογική όσον 
αφορά τον προσδιορισμό και την 
αντιμετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντική η καλύτερη κατανόηση των 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και 
ανθρωπολογικών διαστάσεων της 
ασφάλειας, των αιτίων της ανασφάλειας, 
του ρόλου των μέσων και της 
επικοινωνίας καθώς και των αντιλήψεων 
των πολιτών. Θα εξεταστούν ηθικά 
ζητήματα και η προστασία των 
ανθρωπίνων αξιών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.
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Or. en

Τροπολογία 967
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.5 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διασφάλιση του ανθρώπινου 
δικαιώματος της ιδιωτικότητας στην 
ψηφιακή κοινωνία θα απαιτήσει την 
ανάπτυξη πλαισίων και τεχνολογιών 
«ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού» από 
το στάδιο της σύλληψης ιδέας για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Θα 
αναπτυχθούν τεχνολογίες που θα 
επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν τα 
προσωπικά τους δεδομένα και τη χρήση 
τους από τρίτους, καθώς και εργαλεία για 
τον εντοπισμό και αποκλεισμό παράνομου 
περιεχομένου, των παραβιάσεων 
δεδομένων και τη διαδικτυακή 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτρέποντας τον 
περιορισμό των συμπεριφορών 
μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων από 
έκνομη αναζήτηση και ανάλυσης των 
χαρακτηριστικών των χρηστών 
(profiling).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 968
Petru Constantin Luhan

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.5 –
παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διασφάλιση του ανθρώπινου 
δικαιώματος της ιδιωτικότητας στην 
ψηφιακή κοινωνία θα απαιτήσει την 
ανάπτυξη πλαισίων και τεχνολογιών 
«ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού» από το 
στάδιο της σύλληψης ιδέας για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Θα 
αναπτυχθούν τεχνολογίες που θα 
επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν τα 
προσωπικά τους δεδομένα και τη χρήση 
τους από τρίτους, καθώς και εργαλεία για 
τον εντοπισμό και αποκλεισμό παράνομου 
περιεχομένου, των παραβιάσεων 
δεδομένων και τη διαδικτυακή προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
αποτρέποντας τον περιορισμό των 
συμπεριφορών μεμονωμένων ατόμων ή 
ομάδων από έκνομη αναζήτηση και 
ανάλυση των χαρακτηριστικών των 
χρηστών (profiling).

Η διασφάλιση του ανθρώπινου 
δικαιώματος της ιδιωτικότητας στην 
ψηφιακή κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί με 
την εξασφάλιση της ανάπτυξης πλαισίων 
και τεχνολογιών «ιδιωτικότητας βάσει 
σχεδιασμού» και «εξ ορισμού 
ιδιωτικότητας» από το στάδιο της 
σύλληψης ιδέας για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες, και με τη δημιουργία κινήτρων 
που ανταμείβουν τις προσεγγίσεις 
ιδιωτικότητας και ασφάλειας βάσει 
σχεδιασμού. Θα αναπτυχθούν τεχνολογίες 
που θα παρέχουν στους χρήστες 
δυνατότητα να ελέγχουν τα προσωπικά 
τους δεδομένα και τη χρήση τους από 
τρίτους, καθώς και εργαλεία για τον 
εντοπισμό και αποκλεισμό παράνομου 
περιεχομένου, των παραβιάσεων 
δεδομένων με τρόπο που να εξασφαλίζει 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με την πρόληψη και/ή τον 
περιορισμό των συμπεριφορών 
μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων από 
έκνομη αναζήτηση και ανάλυση των 
χαρακτηριστικών των χρηστών (profiling).

Or. en

Τροπολογία 969
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.5 –
παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας 
πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
κοινωνία, να συμμορφώνεται με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να είναι 
αποτελεσματική και αναλογική όσον 
αφορά τον προσδιορισμό και την 

διαγράφεται
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αντιμετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντική η καλύτερη κατανόηση των 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και 
ανθρωπολογικών διαστάσεων της 
ασφάλειας, των αιτίων της ανασφάλειας, 
του ρόλου των μέσων και της 
επικοινωνίας καθώς και των αντιλήψεων 
των πολιτών. Θα εξεταστούν ηθικά 
ζητήματα και η προστασία των 
ανθρωπίνων αξιών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 970
Petru Constantin Luhan

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.5 –
παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας 
πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
κοινωνία, να συμμορφώνεται με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να είναι 
αποτελεσματική και αναλογική όσον 
αφορά τον προσδιορισμό και την 
αντιμετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντική η καλύτερη κατανόηση των 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και 
ανθρωπολογικών διαστάσεων της 
ασφάλειας, των αιτίων της ανασφάλειας, 
του ρόλου των μέσων και της επικοινωνίας 
καθώς και των αντιλήψεων των πολιτών. 
Θα εξεταστούν ηθικά ζητήματα και η 
προστασία των ανθρωπίνων αξιών και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας 
πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
κοινωνία, να συμμορφώνεται με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να είναι 
αποτελεσματική και αναλογική όσον 
αφορά τον προσδιορισμό και την 
αντιμετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντική η καλύτερη κατανόηση των 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και 
ανθρωπολογικών διαστάσεων της 
ασφάλειας, των αιτίων της ανασφάλειας, 
του ρόλου των μέσων και της επικοινωνίας 
καθώς και των αντιλήψεων των πολιτών. 
Στον διάλογο αυτό θα εξεταστούν και θα 
παραμείνουν κεντρικά, τα ηθικά ζητήματα 
και η προστασία των ανθρωπίνων αξιών 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 971
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.5 –
παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας 
πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
κοινωνία, να συμμορφώνεται με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να είναι 
αποτελεσματική και αναλογική όσον 
αφορά τον προσδιορισμό και την 
αντιμετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντική η καλύτερη κατανόηση των 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και 
ανθρωπολογικών διαστάσεων της 
ασφάλειας, των αιτίων της ανασφάλειας, 
του ρόλου των μέσων και της επικοινωνίας 
καθώς και των αντιλήψεων των πολιτών. 
Θα εξεταστούν ηθικά ζητήματα και η 
προστασία των ανθρωπίνων αξιών και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας 
πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
κοινωνία, να συμμορφώνεται με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να είναι 
αποτελεσματική και αναλογική όσον 
αφορά τον προσδιορισμό και την 
αντιμετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντική η καλύτερη κατανόηση των 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και 
ανθρωπολογικών διαστάσεων της 
ασφάλειας, των αιτίων της ανασφάλειας, 
του ρόλου των μέσων και της επικοινωνίας 
καθώς και των αντιλήψεων των πολιτών. 
Θα εξασφαλιστούν τα ηθικά ζητήματα και 
η προστασία των ανθρωπίνων αξιών και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 972
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.6. Ειδικές πτυχές υλοποίησης διαγράφεται
Παρόλο που η έρευνα θα έχει 
προσανατολισμό μη στρατιωτικής 
ασφάλειας, θα επιδιωχθεί ο ενεργός 
συντονισμός με τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
με τον ΕΟΑ, ιδίως μέσω του ήδη 
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θεσπισθέντος ευρωπαϊκού πλαισίου 
συνεργασίας που αναγνωρίζει την ύπαρξη 
τομέων τεχνολογίας διπλής χρήσης που 
σχετίζονται με στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές. Θα ενισχυθούν 
περαιτέρω οι μηχανισμοί συντονισμού με 
σχετικές υπηρεσίες της Ένωσης όπως 
π.χ. η FRONTEX, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας 
(EMSA) και η Ευροπόλ προκειμένου να 
ενισχυθεί ο συντονισμός των ενωσιακών 
προγραμμάτων και πολιτικών στον τομέα 
της εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας και άλλων ενωσιακών 
πρωτοβουλιών.
Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης 
φύσης της ασφάλειας θα θεσπιστούν 
ειδικές διευθετήσεις όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων με 
την επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας 
απόφασης. Οι διαβαθμισμένες ή άλλως 
ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται 
με την ασφάλεια θα προστατευθούν και 
ενδέχεται να καθοριστούν στα 
προγράμματα εργασιών ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και κριτήρια για τη διεθνή 
συνεργασία. Αυτό θα αντανακλάται 
επίσης και στις διευθετήσεις όσον αφορά 
τον προγραμματισμό και τη διαχείριση 
για τις Ασφαλείς Κοινωνίες 
(συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών 
που αφορούν την επιτροπολογία).

Or. en

Τροπολογία 973
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – σημείο 6.3.6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.6. Ειδικές πτυχές υλοποίησης διαγράφεται
Παρόλο που η έρευνα θα έχει 
προσανατολισμό μη στρατιωτικής 
ασφάλειας, θα επιδιωχθεί ο ενεργός 
συντονισμός με τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
με τον ΕΟΑ, ιδίως μέσω του ήδη 
θεσπισθέντος ευρωπαϊκού πλαισίου 
συνεργασίας που αναγνωρίζει την ύπαρξη 
τομέων τεχνολογίας διπλής χρήσης που 
σχετίζονται με στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές. Θα ενισχυθούν 
περαιτέρω οι μηχανισμοί συντονισμού με 
σχετικές υπηρεσίες της Ένωσης όπως 
π.χ. η FRONTEX, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας 
(EMSA) και η Ευροπόλ προκειμένου να 
ενισχυθεί ο συντονισμός των ενωσιακών 
προγραμμάτων και πολιτικών στον τομέα 
της εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας και άλλων ενωσιακών 
πρωτοβουλιών.
Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης 
φύσης της ασφάλειας θα θεσπιστούν 
ειδικές διευθετήσεις όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων με 
την επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας 
απόφασης. Οι διαβαθμισμένες ή άλλως 
ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται 
με την ασφάλεια θα προστατευθούν και 
ενδέχεται να καθοριστούν στα 
προγράμματα εργασιών ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και κριτήρια για τη διεθνή 
συνεργασία. Αυτό θα αντανακλάται 
επίσης και στις διευθετήσεις όσον αφορά 
τον προγραμματισμό και τη διαχείριση 
για τις Ασφαλείς Κοινωνίες 
(συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών 
που αφορούν την επιτροπολογία).

Or. en
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Τροπολογία 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 - σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της 
ελευθερίας και της ασφάλειας της 
Ευρώπης και των πολιτών της
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, όπως 
εγκληματικότητα, τρομοκρατία και 
μαζικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
λόγω ανθρωπογενών ή φυσικών 
καταστροφών. Οι απειλές αυτές μπορεί 
να επεκτείνονται πέραν των συνόρων και 
στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο. Για παράδειγμα, οι 
επιθέσεις εναντίον των ιστότοπων 
δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων, 
όχι μόνο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών αλλά ενδέχεται να 
επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες.
Για την αντιμετώπιση, αποτροπή και 
διαχείριση αυτών των απειλών, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων, 
εργαλείων και γνώσεων πρόβλεψης, η 
τόνωση της συνεργασίας ανάμεσα σε 
παρόχους και χρήστες, η εύρεση μη 
στρατιωτικών λύσεων ασφαλείας, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας, των ΤΠΕ και 
των βιομηχανιών υπηρεσιών και η 
αποτροπή και καταπολέμηση της
παραβίασης της ιδιωτικότητας και των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο.
Ο συντονισμός και βελτίωση της έρευνας 
στον τομέα της ασφάλειας θα 



PE492.826v02-00 178/193 AM\909647EL.doc

EL

αποτελέσουν συνεπώς σημαντικό στοιχείο 
και θα συμβάλουν στη χαρτογράφηση 
των σημερινών ερευνητικών 
προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλέψεων, και στη βελτίωση του 
συναφούς νομικού περιβάλλοντος και των 
διαδικασιών για συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης.
Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν μια 
προσέγγιση με επίκεντρο την αποστολή 
και θα ενσωματώνουν τις σχετικές 
κοινωνικές διαστάσεις. Θα υποστηρίξουν 
τις πολιτικές της Ένωσης για εσωτερική 
και εξωτερική ασφάλεια, τις αμυντικές 
πολιτικές και τη σχετική νέα διάταξη της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και θα 
διασφαλίσουν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, την εμπιστοσύνη και την 
ιδιωτικότητα στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά. Θα επιδιωχθεί η επίτευξη των 
κάτωθι στόχων:
6a.1. Καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.
Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται νέες 
τεχνολογίες και ικανότητες 
(συμπεριλαμβανομένων εναντίον του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον 
κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τομέων της υγείας, των τροφίμων, των 
υδάτων και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας που είναι σημαντικά για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Οι νέες τεχνολογίες και οι 
ειδικές ικανότητες θα συμβάλουν στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας, 
συστημάτων και υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των 
επικοινωνιών, των μεταφορών, της 
υγείας, των τροφίμων, των υδάτων, της 
ενέργειας, της αλυσίδας υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και εφοδιασμού και του 
περιβάλλοντος). Σε αυτό περιλαμβάνονται 
η ανάλυση και ασφάλεια δημόσιων και 
ιδιωτικών δικτυωμένων υποδομών 
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κρίσιμης σημασίας και υπηρεσιών κάθε 
τύπου απειλής. Επιπρόσθετα θέματα με 
στόχο τη βελτίωση της προστασίας των 
πολιτών ενισχύουν την ανάπτυξη 
ασφαλών κοινωνιών των πολιτών.
6a. 2. Προστασία και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας·
Οι νέες τεχνολογίες και οι ειδικές 
ικανότητες θα συμβάλουν στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας, 
συστημάτων και υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των 
επικοινωνιών, των μεταφορών, της 
υγείας, των τροφίμων, των υδάτων, της 
ενέργειας, της αλυσίδας υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και εφοδιασμού και του 
περιβάλλοντος). Εδώ περιλαμβάνονται η 
ανάλυση και ασφάλεια δημόσιων και 
ιδιωτικών δικτυωμένων υποδομών 
κρίσιμης σημασίας και υπηρεσιών κατά 
κάθε τύπου απειλής.
6a.3. Ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων και της 
ασφάλειας στη θάλασσα
Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση 
συστημάτων, εξοπλισμών, εργαλείων, 
διαδικασιών και μεθόδων ταχείας 
αναγνώρισης για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR. Τα παραπάνω θα 
αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
ενοποιημένης διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών συνόρων, που περιλαμβάνει 
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επίσης την αυξημένη συνεργασία με 
υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες 
χώρες και χώρες που συμμετέχουν στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.
Εξετάζεται το πλήρες φάσμα των 
θεμάτων ασφαλείας στη θάλασσα. 
Περιλαμβάνει πτυχές διαχείρισης των 
θαλάσσιων συνόρων, καθώς και την 
προστασία και έλεγχο των υδάτινων 
μεταφορών.
6a.4. Παροχή ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο. 
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ 
όψιν τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διαχείριση σε πραγματικό χρόνο απειλών 
στον κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες, την αντιμετώπιση της 
κατάχρησης των τεχνολογιών του 
κυβερνοχώρου, την πρόληψη των 
παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής και την 
προστασία υποδομών ΤΠΕ κρίσιμης 
σημασίας.
6a.5. Αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και 
καταστροφών·
Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
τεχνολογιών και ικανοτήτων για την 
υποστήριξη διαφορετικών τύπων 
επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως πολιτική προστασία 
και πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, 
ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άμυνα, 
αποφυγή συγκρούσεων, ανάπτυξη 
αποστολών διάσωσης και υποδομών 
πληροφοριών ιατρικής μέριμνας και 
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σταθεροποίησης μετά την κρίση), καθώς 
και αποστολών επιβολής του νόμου. Η 
έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα 
διαχείρισης κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα και θα υποστηρίξει την 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας 
επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.
Οι δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεμημένες 
αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι 
παράγοντες. Αυτό απαιτεί επίσης την 
ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 
ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των 
συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης. Θα 
περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον 
ευαίσθητο τομέα των τεχνολογιών διπλής 
χρήσης για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι 
νομικές και ηθικές πτυχές, τα ζητήματα 
εμπορίου, η προστασία του απορρήτου 
και της ακεραιότητας των πληροφοριών 
και η ιχνηλασιμότητα όλων των 
συναλλαγών και της επεξεργασίας.
6a.6. Ενίσχυση της κοινωνιακής 
διάστασης της ασφάλειας και διασφάλιση 
της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας στο 
διαδίκτυο
Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας 
πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
κοινωνία, να συμμορφώνεται με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να είναι 
αποτελεσματική και αναλογική όσον 
αφορά τον προσδιορισμό και την 
αντιμετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντική η καλύτερη κατανόηση των 
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κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και 
ανθρωπολογικών διαστάσεων της 
ασφάλειας, των αιτίων της ανασφάλειας, 
του ρόλου των μέσων και της 
επικοινωνίας καθώς και των αντιλήψεων 
των πολιτών. Θα εξεταστούν ηθικά 
ζητήματα και η προστασία των 
ανθρωπίνων αξιών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.
Η διασφάλιση του ανθρώπινου 
δικαιώματος της ιδιωτικότητας στην 
ψηφιακή κοινωνία θα απαιτήσει την 
ανάπτυξη πλαισίων και τεχνολογιών 
«ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού» από 
το στάδιο της σύλληψης ιδέας για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Θα 
αναπτυχθούν τεχνολογίες που θα 
επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν τα 
προσωπικά τους δεδομένα και τη χρήση 
τους από τρίτους, καθώς και εργαλεία για 
τον εντοπισμό και αποκλεισμό παράνομου 
περιεχομένου, των παραβιάσεων 
δεδομένων και τη διαδικτυακή 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτρέποντας τον 
περιορισμό των συμπεριφορών 
μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων από 
έκνομη αναζήτηση και ανάλυσης των 
χαρακτηριστικών των χρηστών 
(profiling).
6a.7. Στήριξη των εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών ασφαλείας της 
Ένωσης
Δεδομένου ότι η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής 
ασφάλειας καθίσταται ολοένα και πιο 
θολή, οι συγκρούσεις εκτός Ευρώπης και 
οι συνέπειές τους μπορεί να έχουν 
γρήγορα άμεση επίπτωση στην ασφάλεια 
της Ευρώπης. Επιπλέον, η διασύνδεση 
μεταξύ μη στρατιωτικών και αμυντικών 
δραστηριοτήτων και πολιτικών απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εμφανίζεται 
μια μεγάλη ευκαιρία για την αξιοποίηση 
συνεργειών μεταξύ της πολιτικής 
προστασίας, της εκτίμησης 
καταστάσεων, της διαχείρισης 
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συγκρούσεων και της πρόληψης 
συγκρούσεων, της διατήρησης της 
ειρήνης και των ενεργειών 
σταθεροποίησης μετά την κρίση. Πρέπει 
να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης 
κρίσεων εφόσον έχουν προσδιοριστεί 
συμπληρωματικότητες, έτσι ώστε να 
καλυφθούν γρήγορα τα χάσματα 
δυνατοτήτων ενώ ταυτόχρονα 
αποφεύγονται οι περιττές επαναλήψεις, 
δημιουργούνται συνέργειες και στηρίζεται 
η τυποποίηση.
6a.8. Βελτίωση της τυποποίησης και της 
διαλειτουργικότητας
Σε όλους τους τομείς αποστολών 
υποστηρίζονται προκανονιστικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες 
τυποποίησης. Θα δοθεί έμφαση στα 
διαπιστωμένα κενά τυποποίησης και στη 
νέα γενιά μέσων και τεχνολογιών. Οι 
δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η 
επικοινωνία. Αυτό απαιτεί επίσης την 
ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 
ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των 
συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης. Θα 
περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον 
τομέα των τεχνολογιών γεφύρωσης 
(διπλής χρήσης) για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι 
νομικές και ηθικές πτυχές, τα ζητήματα 
εμπορίου, η προστασία του απορρήτου 
και της ακεραιότητας των πληροφοριών 
και η ιχνηλασιμότητα όλων των 
συναλλαγών και της επεξεργασίας.
6a.9. Ειδικές πτυχές υλοποίησης
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Παρόλο που η έρευνα θα έχει 
προσανατολισμό μη στρατιωτικής 
ασφάλειας, θα επιδιωχθεί ο ενεργός 
συντονισμός με τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
με τον ΕΟΑ, ιδίως μέσω του ήδη 
θεσπισθέντος ευρωπαϊκού πλαισίου 
συνεργασίας που αναγνωρίζει την ύπαρξη 
τομέων τεχνολογίας διπλής χρήσης που 
σχετίζονται με στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές. Θα ενισχυθούν 
περαιτέρω οι μηχανισμοί συντονισμού με 
σχετικές υπηρεσίες της Ένωσης όπως 
π.χ. η FRONTEX, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας 
(EMSA) και η Ευροπόλ προκειμένου να 
ενισχυθεί ο συντονισμός των ενωσιακών 
προγραμμάτων και πολιτικών στον τομέα 
της εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας και άλλων ενωσιακών 
πρωτοβουλιών.
Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης 
φύσης της ασφάλειας θα θεσπιστούν 
ειδικές διευθετήσεις όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων με 
την επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας 
απόφασης. Οι διαβαθμισμένες ή άλλως 
ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται 
με την ασφάλεια θα προστατευθούν και 
ενδέχεται να καθοριστούν στα 
προγράμματα εργασιών ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και κριτήρια για τη διεθνή 
συνεργασία. Αυτό θα αντανακλάται 
επίσης και στις διευθετήσεις όσον αφορά 
τον προγραμματισμό και τη διαχείριση 
για τις Ασφαλείς Κοινωνίες 
(συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών 
που αφορούν την επιτροπολογία).

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο 7ο ΠΠ η έρευνα στον τομέα της ασφάλειας είναι αυτοτελές θέμα με εξαιρετικό ιστορικό 
επιτυχιών. Η εφαρμογή του ήταν πολύ επιτυχημένη. Είναι επίσης το πρόγραμμα με ρα 
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μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής ΜΜΕ, παρέχει εφαρμογές και λύσεις για την αγορά, και 
προσφέρει περίπου το 50% του συνόλου των δημόσιων κονδυλίων έρευνας στον τομέα της 
ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η Συνθήκη της Λισαβόνας αύξησε 
τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας. Τα σχετικά νέα καθήκοντα θα 
υποστηριχτούν μέσα από κατάλληλο θεματικό τομέα για την ασφάλεια στο Ορίζοντας 2020.

Τροπολογία 975
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 - σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Αύξηση της ασφάλειας και 
προστασίας των πολιτών - καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας και της 
τρομοκρατίας.·
Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται νέες 
τεχνολογίες και ικανότητες 
(συμπεριλαμβανομένων εναντίον του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον 
κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τομέων της υγείας, των τροφίμων, των 
υδάτων και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας που είναι σημαντικά για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Περιλαμβάνονται η ανάλυση 
και ασφάλεια δημόσιων και ιδιωτικών 
δικτυωμένων υποδομών κρίσιμης 
σημασίας και υπηρεσιών κάθε τύπου 
απειλών. Επιπρόσθετα θέματα με στόχο 
τη βελτίωση της προστασίας των πολιτών 
ενισχύουν την ανάπτυξη ασφαλών 
κοινωνιών των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή της πρότασης «Νέες τεχνολογίες … και το περιβάλλον.» που δεν ταιριάζει στην 
αποστολή του συγκεκριμένου τομέα. Επιπλέον, η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται ήδη στο 6α2. Η 
επικάλυψη αυτή πρέπει να αποφευχθεί.
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Τροπολογία 976
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β. Αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και 
καταστροφών·
Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
τεχνολογιών και ικανοτήτων για την 
υποστήριξη διαφορετικών τύπων 
επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως πολιτική προστασία 
και πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, 
ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άμυνα, 
ανάπτυξη αποστολών διάσωσης και 
υποδομών πληροφοριών ιατρικής 
μέριμνας), καθώς και αποστολών 
επιβολής του νόμου. Η έρευνα θα καλύψει 
ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης 
κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα και θα υποστηρίξει την 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας 
επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη συγκρούσεων και η σταθεροποίηση μετά από κρίσεις περιλαμβάνονται ήδη στο 
τμήμα 6α.7 Στήριξη των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών ασφαλείας της Ένωσης. Η 
περίληψη του ίδιου περιεχομένου σε δύο διαφορετικά τμήματα θα προκαλούσε σύγχυση.

Τροπολογία 977
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 γ. Στήριξη των εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών ασφαλείας της 
Ένωσης
Δεδομένου ότι η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής 
ασφάλειας καθίσταται ολοένα και πιο 
θολή, οι συγκρούσεις εκτός Ευρώπης και 
οι συνέπειές τους μπορεί να έχουν 
γρήγορα άμεση επίπτωση στην ασφάλεια 
της Ευρώπης. Επιπλέον, η διασύνδεση 
μεταξύ μη στρατιωτικών και αμυντικών 
δραστηριοτήτων και πολιτικών απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εμφανίζεται 
μια μεγάλη ευκαιρία για την αξιοποίηση 
συνεργειών μεταξύ της πολιτικής 
προστασίας, της εκτίμησης 
καταστάσεων, της διαχείρισης 
συγκρούσεων και της πρόληψης 
συγκρούσεων, της διατήρησης της 
ειρήνης και των ενεργειών 
σταθεροποίησης μετά την κρίση. Πρέπει 
να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης 
συγκρούσεων εφόσον έχουν 
προσδιοριστεί συμπληρωματικότητες, 
έτσι ώστε να καλυφθούν γρήγορα τα 
χάσματα δυνατοτήτων ενώ ταυτόχρονα 
αποφεύγονται οι περιττές επαναλήψεις, 
δημιουργούνται συνέργειες και στηρίζεται 
η τυποποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη συγκρούσεων και η σταθεροποίηση μετά από κρίσεις περιλαμβάνονται ήδη στο 
τμήμα 6α.7 - Στήριξη των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών ασφαλείας της Ένωσης. Η 
περίληψη του ίδιου περιεχομένου σε δύο διαφορετικά τμήματα θα προκαλούσε σύγχυση. Η 
διαχείριση κρίσεων καλύπτεται ήδη στο τμήμα 6α.5. Αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης 
σε περιπτώσεις κρίσεων και καταστροφών, και δεν θα πρέπει να περιληφθεί εδώ.

Τροπολογία 978
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο 2 – επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βιομηχανική υπεροχή 2. Βιομηχανική υπεροχή και υπεροχή στις 
υπηρεσίες

Or. ro

Τροπολογία 979
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο 3.3 – επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια

3.3. Ενεργειακή απόδοση και ασφαλής, 
καθαρή και αποδοτική ενέργεια·

Or. ro

Τροπολογία 980
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΚΚΕρ θα εστιάσει στους κλιματικούς 
και ενεργειακούς στόχους 20/20/20 και στη 
μετάβαση της Ένωσης σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 
2050 με έρευνα για τις τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές:

Το ΚΚΕρ θα εστιάσει στους κλιματικούς 
και ενεργειακούς στόχους 20/20/20 και στη 
μετάβαση της Ένωσης σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με 
έρευνα για τις τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές:

Or. it
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Αιτιολόγηση

Ο ορίζοντας του προγράμματος περιορίζεται, ήδη με την ονομασία του, έως το 2020, σύμφωνα, 
εξάλλου, με τη στρατηγική 2020 και το στόχο «20-20-20». Αντί να γίνονται αναφορές σε 
σενάρια που αφορούν τις επόμενες δεκαετίες, καλό θα είναι να εστιάζουμε στην επίτευξη των 
στόχων έως το 2020.

Τροπολογία 981
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 4 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, ειδικότερα όσον αφορά τις 
διασυνδέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις με 
τις προμήθειες ενέργειας από πηγές εκτός 
Ευρώπης και τα συστήματα μεταφοράς· 
της χαρτογράφησης των εγχώριων 
πρωτογενών και εξωτερικών ενεργειακών 
πηγών και υποδομών από τις οποίες 
εξαρτάται η Ευρώπη.

α) Της ασφάλειας και ποικιλότητας του 
ενεργειακού εφοδιασμού, ειδικότερα όσον 
αφορά τις διασυνδέσεις και τις 
αλληλεξαρτήσεις με τις προμήθειες 
ενέργειας από πηγές εκτός Ευρώπης και τα 
συστήματα μεταφοράς· της 
χαρτογράφησης των εγχώριων 
πρωτογενών και εξωτερικών ενεργειακών 
πηγών και υποδομών από τις οποίες 
εξαρτάται η Ευρώπη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι το ΚΚΕρ επικεντρώνεται σε γενικές γραμμές σε μέτρα ασφάλειας του εφοδιασμού για 
την ΕΕ, η έρευνα θα πρέπει να εστιαστεί επίσης στο στοιχείο της ποικιλότητας των οδών 
εφοδιασμού και διαμετακόμισης.

Τροπολογία 982
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 4 – σημείο 3 – σημείο 3.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) Βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης 
για περιορισμό του κινδύνου καταστροφών 
και διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών 

η) Βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης 
για περιορισμό του κινδύνου καταστροφών 
και διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών 
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καταστροφών κυρίως μέσω της ανάπτυξης 
παγκόσμιων, πολλαπλών κινδύνων, 
συστημάτων πληροφοριών έγκαιρης 
προειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνων, 
με τη χρήση τεχνολογιών γεωσκόπησης.

καταστροφών κυρίως μέσω της ανάπτυξης 
εγκαταστάσεων δοκιμής, , συστημάτων 
πληροφοριών έγκαιρης προειδοποίησης 
και διαχείρισης κινδύνων για παγκόσμιους, 
πολλαπλούς κινδύνους, με τη χρήση 
τεχνολογιών γεωσκόπησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών απαιτεί όχι μόνο παρατήρηση και 
έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά και πρακτική βοήθεια όταν συμβεί η καταστροφή· συνεπώς, η 
ύπαρξη ειδικών εγκαταστάσεων δοκιμής που βοηθούν στην προετοιμασία για καταστροφές, π.χ. 
μεγάλες πλημμύρες, είναι εξίσου σημαντική για την προστασία της κοινωνίας.

Τροπολογία 983
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 4 – σημείο 3 – σημείο 3.6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) ανάπτυξη εγκαταστάσεων επίδειξης 
και δοκιμής για την προσομοίωση 
καταστροφών, με στόχο τη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών και τη βελτίωση 
της διαχείρισης καταστροφών σε τοπικό 
επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
αντιπλημμυρική προστασία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών απαιτεί όχι μόνο παρατήρηση και 
έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά και πρακτική βοήθεια όταν συμβεί η καταστροφή· συνεπώς, η 
ύπαρξη ειδικών εγκαταστάσεων δοκιμής που βοηθούν στην προετοιμασία για καταστροφές, π.χ. 
μεγάλες πλημμύρες, είναι εξίσου σημαντική για την προστασία της κοινωνίας.

Τροπολογία 984
Vladko Todorov Panayotov
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – τμήμα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αιτήσεις κατοχύρωσης διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στις μελλοντικές και 
νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες

Αιτήσεις κατοχύρωσης διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και προτύπων χρήσης στις 
μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους πληρότητας.

Τροπολογία 985
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Διατομεακή και διακρατική κυκλοφορία 
ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων 
υποψηφίων Διδακτόρων

Διατομεακή και διακρατική κυκλοφορία 
ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων 
υποψηφίων Διδακτόρων, και αριθμός 
δημοσιεύσεων σε ειδικές επιθεωρήσεις, 
ερευνητικά έργα και έργα ανάπτυξης και 
καινοτομίας, εμπνευσμένα από την 
κυκλοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πραγματικά αποτελέσματα της δραστηριότητας πρέπει να διατίθενται· διαφορετικά, μπορεί 
να παραμείνει μόνο κυκλοφορία.

Τροπολογία 986
Lena Kolarska-Bobińska,

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

– Ερευνητικές υποδομές που καθίστανται 
προσβάσιμες σε όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέρα από αυτή μέσω της 
υποστήριξης της ΕΕ

Ερευνητικές υποδομές ανεπτυγμένες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, που καθίστανται 
προσβάσιμες σε όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής μέσω 
στήριξης της Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 987
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
που έχουν αποκτηθεί στις διαφορετικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες

Αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 
πρότυπα χρήσης που έχουν αποκτηθεί στις 
διαφορετικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους πληρότητας.

Τροπολογία 988
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – τμήμα 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
στον τομέα των διαφορετικών 
κοινωνιακών προκλήσεων

- Αιτήσεις κατοχύρωσης διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας και προτύπων χρήσης στο 
πεδίο των διαφόρων κοινωνιακών 
προκλήσεων
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους πληρότητας.


