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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0809),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 παράγραφος 3 και 182 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0466/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών που εκδόθηκε στις XX1,

– Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
XX2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της 
Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-
0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 
έκκληση για ριζική απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση με το 
ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 
υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 
Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 
μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 
μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 
του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 
προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 
πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στο ψήφισμά του της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 
έκκληση για ριζική απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση με το 
ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 
υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 
Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 
μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 
μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 
του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 
προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 
πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας, ζητώντας παράλληλα τον 
διπλασιασμό του προϋπολογισμού σε 
σύγκριση με το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο, στο ψήφισμά του της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να αποτυπώνει το φιλόδοξο πρόγραμμα «ΕΕ 2020», 
στρεφόμενος προς τη χρηματοδότηση επενδύσεων που προσανατολίζονται στο μέλλον. Αυτό 
ακριβώς το είδος επενδύσεων έχει νόημα στην παρούσα συγκυρία της χρηματοπιστωτικής και 
δημοσιονομικής κρίσης. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ για 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» αντιστοιχεί σε μικρή μόνο αύξηση (της τάξης περίπου 
του 6% στην πραγματικότητα) έναντι του επιπέδου χρηματοδότησης του 7ου ΠΠ για το 2013. 
Το ποσοστό αυτό δεν είναι επαρκές και υπολείπεται της σύστασης του ΕΚ για τη διάθεση 100 
δισεκατομμυρίων ευρώ στο εν λόγω πρόγραμμα.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 
επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 
ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 
προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 
κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 
επιστήμη, στην προώθηση της 
βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 
στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 
αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 
δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 
στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 
καθώς και την μη τεχνολογική και 
κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 
ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες 
ενός ευρέος φάσματος πολιτικών της 
Ένωσης, δίνοντας έμφαση στην όσο το 
δυνατόν ευρύτερη χρήση και διάδοση των 
γνώσεων που παράγονται από τις 
στηριζόμενες δραστηριότητες έως την 
εμπορική τους εκμετάλλευση. Οι 
προτεραιότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 
να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος 
δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με 
αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και 
κατάρτιση.

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 
επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 
ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 
προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 
κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 
επιστήμη, στην προώθηση της 
βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 
στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 
Παρότι η προστιθέμενη αξία της Ένωσης 
έγκειται κατά κύριο λόγο στη 
χρηματοδότηση της προανταγωνιστικής, 
διακρατικής και συνεργατικής έρευνας, η 
οποία θα πρέπει να λάβει στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» τουλάχιστον τα 
ποσοστά χρηματοδότησης του εβδόμου 
προγράμματος πλαισίου, είναι 
απαραίτητο να δοθεί εξίσου έμφαση στην 
όσο το δυνατόν ευρύτερη χρήση και 
διάδοση των γνώσεων που παράγονται από 
τις στηριζόμενες δραστηριότητες έως την 
εμπορική τους εκμετάλλευση. Κατά 
συνέπεια, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να στηρίζει 
όλες τις φάσεις της αλυσίδας 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 
καθώς και τη μη τεχνολογική και 
κοινωνική καινοτομία. Οι προτεραιότητες 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω 
ενός προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 
Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 
έρευνα και κατάρτιση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί απρόσκοπτη στήριξη στις δραστηριότητες Ε&Α και 
καινοτομίας ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, θα 
πρέπει να διατηρηθεί η ορθή ισορροπία. Τα έργα Ε&Α διακρατικού, συνεργατικού και 
προανταγωνιστικού χαρακτήρα θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ενώ θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω έργων έχουν πραγματικό αντίκτυπο και ότι 
χρησιμοποιούνται με στόχο τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα συνδράμουν 
στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων και στην αξιοποίηση των οικονομικών 
ευκαιριών.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης 
που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση 
και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να συμβάλλουν σθεναρά στην 
αντιμετώπιση των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με την 
ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης 
και της καινοτομίας. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα σε 
ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και η επαρκής 
απορρόφηση των κονδυλίων, η 
οικονομική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να γίνει σε δύο κατανομές 
κονδυλίων, και η δεύτερη πρέπει να 
υπόκειται σε επανεξέταση.

(13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης 
που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση 
και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να συμβάλλουν σθεναρά στην 
αντιμετώπιση των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με την 
ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης 
και της καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επόμενη γενιά των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) θα δρομολογηθεί το 2014 



PR\903054EL.doc 9/167 PE489.637v01-00

EL

και ο προϋπολογισμός θα καταρτίζεται σταδιακά, σε συνάρτηση με τις ετήσιες επιδόσεις τους. 
Δεδομένου ότι το τομεακό τοπίο είναι διαφορετικό σε κάθε τομέα, η πιο συνετή προσέγγιση 
φαίνεται να είναι η λήψη της απόφασης για τον προϋπολογισμό με βάση τα πλεονεκτήματα κάθε 
ΚΓΚ ξεχωριστά και όχι η λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία νέων ΚΓΚ με βάση τις επιδόσεις 
άλλων ΚΓΚ.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να ασκεί τα 
οικεία καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και 
να εξασφαλιστεί διαφάνεια και 
λογοδοσία, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η 
Επιτροπή πρέπει να τηρεί δεόντως και σε 
τακτική βάση ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για όλες τις συναφείς πτυχές 
της υλοποίησης του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 
και της κατάρτισης των προγραμμάτων 
εργασίας, της εκτέλεσης και της πιθανής 
ανάγκης προσαρμογής της ανάλυσης του 
προϋπολογισμού, καθώς και της 
ανάπτυξης των δεικτών επιδόσεων στο 
πλαίσιο των επιδιωκόμενων στόχων και 
των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 
οδηγήσει σε συμπληρωματικά 
προγράμματα που θα προβλέπουν τη 
συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 
μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 
οδηγήσει —υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις— σε συμπληρωματικά 
προγράμματα που θα προβλέπουν τη 
συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 
μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 



PE489.637v01-00 10/167 PR\903054EL.doc

EL

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 
διακανονισμούς κατά την έννοια των
άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ.

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 
διακανονισμούς κατά την έννοια των 
άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. Τα 
ανωτέρω συμπληρωματικά προγράμματα 
ή οι διακανονισμοί θα πρέπει να έχουν 
σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, να 
βασίζονται σε πραγματικές συμπράξεις, 
να συμπληρώνουν άλλες δραστηριότητες 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και να περιορίζουν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους 
αποκλεισμούς όσον αφορά τη συμμετοχή 
των κρατών μελών ή της βιομηχανίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην τάση του 7ου ΠΠ υπέρ της 
εξωτερικής ανάθεσης εκτέλεσης τμημάτων του προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
συμπράξεων. Παρότι η συγκεκριμένη επιλογή έχει τις δυνατότητες επίτευξης υψηλότερου 
αντικτύπου μόχλευσης και ανταποκρίνεται στη λογική της καλύτερης διάρθρωσης του 
ευρωπαϊκού τοπίου στον τομέα της έρευνας, η υπέρμετρη στήριξη σε αυτό το είδος δομών 
(συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμπράξεις φορέων του δημοσίου) ενδέχεται να 
μην είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική στην παρούσα συγκυρία και είναι πιθανόν να αναλαμβάνουν τη 
σχετική ευθύνη μερικοί μόνο φορείς, επιτρέποντας την περαιτέρω πόλωση της επιστημονικής 
και τεχνολογικής μας βάσης.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 
ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 
πολιτικών και της κοινωνίας. Ως εκ 
τούτου, τα θεματολόγια πρέπει να 
θεσπιστούν σε στενή συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 
σχετικούς τομείς, και να υπάρχει επαρκής 

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 
ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 
πολιτικών και της κοινωνίας. Ως εκ 
τούτου, τα θεματολόγια πρέπει να 
θεσπιστούν σε στενή συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 
σχετικούς τομείς, και να υπάρχει επαρκής 
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ευελιξία για νέες εξελίξεις. Η εξωτερική 
παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται 
σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις
σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 
πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 
και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας.

ευελιξία για νέες εξελίξεις, και στο 
επίπεδο των ήδη δρομολογημένων έργων. 
Η εξωτερική παροχή συμβουλών πρέπει να 
επιδιώκεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», χρησιμοποιώντας 
επίσης τις σχετικές δομές, όπως τις 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 
πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 
και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Για τη διασφάλιση της κατάλληλης 
ισορροπίας μεταξύ των δράσεων Ε&Α&Κ 
που βασίζονται στη συναίνεση και των 
πιο ριζοσπαστικών δράσεων Ε&Α&Κ, 
τουλάχιστον το 15% του προϋπολογισμού
για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» και για τον ειδικό στόχο 
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» της 
προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 
θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με τη 
λογική «από τη βάση προς την κορυφή», 
με γνώμονα την έρευνα. Επιπλέον, θα 
πρέπει να επιτευχθεί ορθή ισορροπία στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» και 
«Βιομηχανική υπεροχή» μεταξύ των 
μικρότερων και των μεγαλύτερων έργων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ειδική 
διάρθρωση ανά τομέα, τον τύπο 
δραστηριότητας, καθώς και το 
τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο.

Or. en
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Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Για να είναι σε θέση να 
διαδραματίζει ανταγωνιστικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο, να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά στις μείζονες 
κοινωνιακές προκλήσεις και να 
εκπληρώσει τους στόχους της στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
το 2020, η Ένωση θα πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τους ανθρώπινους 
πόρους της. Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα και 
ισχυρό κίνητρο για την ολοκλήρωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, 
παρέχοντας στήριξη σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες, οι οποίες προσελκύουν, 
διατηρούν, καταρτίζουν και αναπτύσσουν 
ταλέντα στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας. Για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου και την ενίσχυση της 
μεταφοράς γνώσης, καθώς και της 
ποσότητας και της ποιότητας των 
ερευνητών, οι δραστηριότητες ανάπτυξης 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων που εστιάζουν ειδικά 
στους νέους και τις γυναίκες, θα πρέπει 
να συνιστούν βασικό στοιχείο όλων των 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άλλες περιοχές του πλανήτη παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις απ’ ότι η Ευρώπη όσον αφορά 
την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ταλέντων. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να 
παραμείνει ανταγωνιστική στο διεθνές προσκήνιο, οφείλει να βελτιώσει την ελκυστικότητά της. 
Για τον λόγο αυτόν, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας με τη χρηματοδοτική ενίσχυση 
της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαιτέρως στους ανθρώπινους πόρους. Ειδικότερα, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ολοκλήρωση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να επιφέρει βελτιώσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο του 
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ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να συμβάλλει στην 
ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 
ερευνητή στην Ένωση. Πρέπει να δοθεί η
δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 
του Ερευνητή και στον Κώδικα 
Δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών, καθώς και σε άλλα σχετικά 
πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, 
με σεβασμό στον προαιρετικό τους 
χαρακτήρα.

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να συμβάλλει στην 
ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 
ερευνητή στην Ένωση. Πρέπει να δοθεί 
απόλυτη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 
του Ερευνητή και στον Κώδικα 
Δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών, καθώς και σε άλλα σχετικά 
πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η έρευνα και η καινοτομία 
ερείδεται εξ ολοκλήρου στην ικανότητα 
των επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών να έχουν ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικές πληροφορίες, να τις 
ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 
Για να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί η 
κυκλοφορία της γνώσης, η ελεύθερη 
ανοικτή επιγραμμική πρόσβαση σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, η οποία 
περιλαμβάνεται ήδη στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να 
αποτελέσει τη γενική αρχή για τις 
επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 
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το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 
Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
πειραματιστεί με την επιγραμμική 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 
στο πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενων 
ερευνών, ούτως ώστε η ανοικτή 
πρόσβαση σε ανάλογα δεδομένα να 
καταστεί ο γενικός κανόνας έως το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανοικτή πρόσβαση μπορεί να παρέχει άμεσα πληροφορίες καίριας σημασίας στους 
επαγγελματίες και στους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής. Για τον λόγο αυτόν, η ελεύθερη 
ανοικτή επιγραμμική πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα. Από την άλλη 
πλευρά, πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα. Είναι 
αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η ανοικτή πρόσβαση αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική 
απόδοση της χρηματοδοτούμενης έρευνας από την ΕΕ, επιταχύνοντας την επιστημονική πρόοδο 
και περιορίζοντας τις αλόγιστες επαναλήψεις.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
το διάστημα, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά 
στην ενίσχυση των εθνικών και 
περιφερειακών δυνατοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο έξυπνων 
στρατηγικών εξειδίκευσης.

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
το διάστημα, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός ή τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αξίζει να αφιερωθεί ξεχωριστή αιτιολογική σκέψη στη σημασία των συνεργειών που πρέπει να 
υπάρχουν μεταξύ του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της πολιτικής συνοχής στη 
νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Ωστόσο, εξίσου απαραίτητες είναι και οι συνέργειες 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» με άλλα προγράμματα της Ένωσης, όπως 
επισημαίνεται στην παρούσα νέα διατύπωση.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» όσο και η πολιτική 
συνοχής επιδιώκουν τη συνολική 
εναρμόνιση με τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, μέσω των αντίστοιχων κοινών 
στρατηγικών πλαισίων τους. Ο νέος 
αυτός στρατηγικός προσανατολισμός 
απαιτεί την ενισχυμένη και 
συστηματοποιημένη συνεργασία 
αμφότερων των κοινών στρατηγικών 
πλαισίων (ΚΣΠ), ούτως ώστε να 
κινητοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 
έρευνας και καινοτομίας σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι επικεντρώνονται σε διαφορετικά ζητήματα, τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» όσο και η πολιτική συνοχής είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά συνέπεια, κρίνεται πραγματικά αναγκαία η διασφάλιση 
συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχής πρέπει, αφενός, να 
προετοιμάσει τους περιφερειακούς φορείς Ε&Κ για τη συμμετοχή τους σε έργα του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και, αφετέρου, να παράσχει τα μέσα για την άμεση 
αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη βασική έρευνα που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στην αγορά.
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Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26β) Με σκοπό τη στενότερη και 
καλύτερη σύνδεση μεταξύ έρευνας και 
καινοτομίας, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα στηρίξει τη 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη 
σχέση μεταξύ της έρευνας που 
αναπτύσσεται στον δημόσιο χώρο και του 
παραγωγικού ιστού της Ένωσης στο 
σύνολο των περιφερειών της.

Or. es

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26γ) Οι ευρωπαϊκές τοπικές και 
περιφερειακές αρχές καλούνται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας και στη διασφάλιση 
αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ 
των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
διασυνδέσεων μεταξύ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων, στο πλαίσιο των 
περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας 
για έξυπνη εξειδίκευση. Οι περιφέρειες 
καλούνται επίσης να διαδραματίσουν 
βασικό ρόλο στη διάδοση και την 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», καθώς και στην παροχή 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσίων συμβάσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ως κύριοι φορείς του προγραμματισμού και της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, οι 
περιφερειακές αρχές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την ενίσχυση των 
απαραίτητων συνεργειών μεταξύ της εν λόγω πολιτικής και του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020». Προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για συνέργειες, οι 
περιφερειακές αρχές πρέπει να αναπτύξουν τις οικείες στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για 
έξυπνη εξειδίκευση και να συμβάλουν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση φιλικών 
συνθηκών στην αγορά, καθώς και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(27α) Η οικονομική σημασία των 
δημόσιων συμβάσεων στην Ένωση, η 
οποία εκτιμάται από την Επιτροπή στο 
έγγραφο εργασίας της «Public 
procurement indicators 2009» σε ποσοστό 
19,4% του ΑΕγχΠ, μετατρέπεται στο 
πλαίσιο της δημόσιας αγοράς σε 
στρατηγικό εργαλείο της οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής στην οποία ανήκει. 
Από την άλλη πλευρά, ο άμεσος στόχος 
των δημόσιων προμηθειών είναι να 
παρασχεθούν στις δημόσιες διοικήσεις οι 
λύσεις που θα τους επιτρέψουν να 
παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους 
πολίτες, ενώ είναι αναμφισβήτητο ότι η 
καινοτομία αποτελεί μέσο για τη 
βελτίωση και διεύρυνση της παροχής 
συμβατικών προϊόντων, έργων και 
υπηρεσιών και προσδίδει μέγιστη 
αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες 
διαχείρισης. Εντούτοις, πολύ μικρό μέρος 
του συνόλου των δημοσίων προμηθειών 
της Ένωσης προορίζεται για καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες και κάτι τέτοιο 
αποτελεί σημαντική χαμένη ευκαιρία.

Or. es

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως 
υπόψη πολυεπιστημονικές και 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις ως 
απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση 
μειζόνων επιστημονικών επιτευγμάτων. 
Οι σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα 
της επιστήμης λαμβάνουν συχνά χώρα 
στα όρια ή στα σημεία τομής των 
επιστημονικών κλάδων. Επιπροσθέτως, ο 
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σύνθετος χαρακτήρας των προβλημάτων 
και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη απαιτεί λύσεις των οποίων η 
εφαρμογή είναι δυνατή μόνο με τη 
συνεργασία διαφόρων κλάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο 
στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας. Η αντιμετώπιση του σύνθετου χαρακτήρα των 
υφιστάμενων προβλημάτων δεν είναι συνήθως δυνατή στο πλαίσιο ενός μόνο επιστημονικού 
κλάδου. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σε τακτική βάση κοινοί στόχοι ή κοινές γνωστικές δομές 
μεταξύ των κλάδων για την ανεύρεση και την ανάπτυξη των βέλτιστων λύσεων. Για τον λόγο 
αυτόν, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» δεν θα πρέπει μόνο να προβλέψει, αλλά και να 
προωθήσει πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27γ) Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο στο πλαίσιο της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της Ένωσης ως βασικά ιδρύματα 
αριστείας, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και 
σε ερευνητικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ΕΕ, το 60% και πλέον του ερευνητικού έργου επιτελείται σε πανεπιστήμια και η κατάρτιση 
της συντριπτικής πλειονότητας των ερευνητών πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακά κέντρα.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Με στόχο να επιτευχθεί ο 
μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της 

(28) Με στόχο να επιτευχθεί ο 
μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της 
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χρηματοδότησης της Ένωσης, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρόκειται να αναπτύξει στενότερες 
συνέργειες με εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα που υποστηρίζουν την 
έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες 
μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή 
συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων.

χρηματοδότησης της Ένωσης, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρόκειται να αναπτύξει στενότερες 
συνέργειες με διεθνή, εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα που 
υποστηρίζουν την έρευνα και την 
καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να 
λάβουν τη μορφή συμπράξεων μεταξύ 
δημοσίων φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνάφειας με την παράγραφο 1 του άρθρου 20, δυνάμει της οποίας διευκολύνεται 
και ενθαρρύνεται η στενή συνεργασία και ο κοινός προγραμματισμός με διεθνή, καθώς και με 
εθνικά και περιφερειακά προγράμματα.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 
με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 
συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 
διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 
τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 
έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 
και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 
συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 
και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 
με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 
συμφέρον, το αμοιβαίο όφελος και την 
αμοιβαιότητα, όπου αυτό κρίνεται 
σκόπιμο. Η διεθνής συνεργασία στην 
επιστήμη, την τεχνολογία και την 
καινοτομία πρέπει να έχει ως στόχο να 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, να 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων και να στηρίζει 
τις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές 
της Ένωσης, μεταξύ άλλων, μέσω της 
ανάπτυξης συνεργειών με εξωτερικά 
προγράμματα και συμβάλλοντας στις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, όπως η 
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για 
τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία1.
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__________________
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων της 10ης Μαΐου 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία διατυπώνεται η 
άποψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προωθήσουν την αποτελεσματική και 
δίκαιη χρηματοδότηση της έρευνας που είναι επωφελής για την υγεία όλων. Επισημαίνεται 
επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι καινοτομίες και οι παρεμβάσεις παράγουν 
προσβάσιμα και προσιτά από οικονομική άποψη προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» δεν πρέπει να ανταποκρίνεται μόνο στις κοινωνιακές 
προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και στις παγκόσμιες προκλήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν 
συνάφεια με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 
παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων 
στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία 
αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η 
διατήρηση αναποτελεσματικών 
επιχειρήσεων.

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 
παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 
ανάπτυξη και την καινοτομία1 και 
λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 
αναθεώρησή του, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων δαπανών και η αποφυγή 
στρεβλώσεων στην αγορά, όπως ο 
παραγκωνισμός της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης, η δημιουργία 
αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η 
διατήρηση αναποτελεσματικών 
επιχειρήσεων.
__________________
1 ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική μετάθεση της ισορροπίας προς τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης, 
προσανατολισμένης στην αγορά καινοτομίας ενδέχεται να επιφέρει στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να αποβεί εις βάρος της πιο μακροπρόθεσμης βασικής έρευνας, η οποία 
αποτελεί συχνά την πηγή της ριζοσπαστικής, επαναστατικής καινοτομίας. Ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το γράμμα, αλλά και το πνεύμα των κανόνων κρατικής 
ενίσχυσης για την Ε&Α.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 
(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 
καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 
της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας, και προωθεί την 
καλύτερη εκμετάλλευση του βιομηχανικού 
δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 
(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 
καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 
της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής επιστημονικής και 
τεχνολογικής βάσης, διασφαλίζοντας την 
ανάπτυξη του διανοητικού κεφαλαίου της 
και προάγοντας τα οφέλη για την 
κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της 
καλύτερης αξιοποίησης του βιομηχανικού 
δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
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αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ένα 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας 
έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας 
ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και 
διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ένα 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας 
έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, 
δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις 
εργασίας, προάγοντας την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μια συγκυρία δημοσιονομικών περιορισμών λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δεν θα πρέπει να υπονομεύονται έξυπνες επενδύσεις σε 
τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία. Οι δημόσιες 
χρηματοδοτικές προσπάθειες στους εν λόγω τομείς πρέπει να διατηρηθούν ή να ενταθούν και το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να έχει εν προκειμένω αντίκτυπο μόχλευσης. Από 
την άλλη πλευρά, η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 
και την καινοτομία σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 
τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί 
δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 
εισαγωγή του παραρτήματος Ι.

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας κοινωνίας βασιζόμενης στη γνώση 
και την καινοτομία σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 
τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), μέσω ειδικών και 
υποδειγματικών δράσεων που προωθούν 
διαρθρωτικές αλλαγές στα ευρωπαϊκά 
συστήματα έρευνας και καινοτομίας. Οι 
σχετικοί δείκτες επιδόσεων παρατίθενται 
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στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι.

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει 
στην επίτευξη των γενικών στόχων και 
προτεραιοτήτων που παρατίθενται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρέχοντας 
επιστημονική και τεχνική στήριξη στις 
πολιτικές της Ένωσης. Οι γενικές γραμμές 
των δραστηριοτήτων παρατίθενται στο 
μέρος IV του παραρτήματος Ι.

3. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει 
στην επίτευξη των γενικών στόχων και 
προτεραιοτήτων που παρατίθενται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρέχοντας 
επιστημονική και τεχνική στήριξη στις 
πολιτικές της Ένωσης. Οι γενικές γραμμές 
των δραστηριοτήτων παρατίθενται στο 
μέρος IV του παραρτήματος Ι. Επιπλέον, 
το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα παρέχει 
στήριξη στις εθνικές και περιφερειακές 
αρχές κατά την ανάπτυξη των οικείων 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα πρέπει επίσης να συνδράμει στις περιφερειακές και τοπικές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων επιτευγμάτων ΕΑΚ. Η εν 
λόγω εστιασμένη δράση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε στενό συντονισμό με τις νέες 
εξελίξεις της «Πλατφόρμας έξυπνης εξειδίκευσης».

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και 
των γενικών γραμμών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι νέες και απρόβλεπτες ανάγκες 
που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου υλοποίησης του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για 

5. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και 
των γενικών γραμμών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι νέες και απρόβλεπτες ανάγκες 
που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου υλοποίησης του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για 
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παράδειγμα, η ανταπόκριση σε 
νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και 
απειλές, σε ανάγκες που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης, και 
η πιλοτική εφαρμογή δράσεων των 
οποίων η στήριξη προβλέπεται στο 
πλαίσιο μελλοντικών προγραμμάτων.

παράδειγμα, η ανταπόκριση σε 
νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και 
απειλές και σε ανάγκες που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιλοτική εφαρμογή δράσεων προβλέπεται ήδη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε 87.740
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 86.198 
εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο 
διατίθενται σε δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε ΧΧΧ
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 
98,2% κατ’ ανώτατο όριο διατίθεται σε 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιστήμη αριστείας, 27.818 
εκατομμύρια ευρώ·

α) επιστήμη αριστείας, 33,2% του 
συνολικού προϋπολογισμού·

Or. en
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Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 
εκατομμύρια ευρώ·

β) βιομηχανική υπεροχή, 24% του 
συνολικού προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 
εκατομμύρια ευρώ.

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 37,7% του 
συνολικού προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών ανέρχεται σε 2.212 εκατομμύρια 
ευρώ.

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών ανέρχεται σε ποσοστό 2,1% του 
συνολικού προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδεικτική κατανομή για τους ειδικούς 
στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
και το μέγιστο συνολικό ποσό της 
συμμετοχής σε μη πυρηνικές άμεσες 
δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
παρατίθενται στο παράρτημα II.

Η κατανομή για τους ειδικούς στόχους στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων και το 
μέγιστο συνολικό ποσό της συμμετοχής σε 
μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή πρέπει να είναι σαφής και δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια για παρανοήσεις.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 3194 
εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα II. Ένα πρώτο κονδύλιο 
ύψους 1542 εκατομμυρίων ευρώ 
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας για 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο 
κονδύλιο ύψους έως και 1.652 
εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με την 
επιφύλαξη της επανεξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 
παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, από το 
ποσό για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες», στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) και από το ποσό για την 

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της τάξης του
3,1% του συνολικού προϋπολογισμού, 
όπως παρατίθεται στο παράρτημα II.
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προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω χρηματοδότηση με δύο 
πολυετή κονδύλια θα καλύπτει:

διαγράφεται

α) το πρώτο κονδύλιο, τις τρέχουσες 
εξελίξεις των υφιστάμενων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (εφεξής ΚΓΚ) 
και τα προλειτουργικά κεφάλαια για τη 
δρομολόγηση του δεύτερου κύματος 
τριών νέων ΚΓΚ
β) το δεύτερο κονδύλιο, τις τρέχουσες 
εξελίξεις των ΚΓΚ που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί και τα προλειτουργικά 
κεφάλαια για τη δρομολόγηση του τρίτου 
κύματος τριών νέων ΚΓΚ

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δεύτερο κονδύλιο θα διατεθεί μετά την 
επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη 
ιδίως:

διαγράφεται

α) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα 
δημιουργίας του τρίτου κύματος ΚΓΚ
β) τις προγραμματισμένες οικονομικές 
ανάγκες των υφιστάμενων ΚΓΚ σύμφωνα 
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με την ιδιαίτερη ανάπτυξή τους
γ) τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και των οικείων ΚΓΚ στους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την επίτευξη των στόχων του, κυρίως 
μελέτες και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με 
τους στόχους του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», δαπάνες που 
συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των 
πληροφοριών με επίκεντρο την 
επεξεργασία πληροφοριών και την 
ανταλλαγή, καθώς και όλες τις άλλες 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής
συνδρομής στις οποίες υποβάλλεται η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

4. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την επίτευξη των στόχων του, κυρίως 
μελέτες και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με 
τους στόχους του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», δαπάνες που 
συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των 
πληροφοριών με επίκεντρο την 
επεξεργασία πληροφοριών και την 
ανταλλαγή, καθώς και όλες τις άλλες 
δαπάνες τεχνικής συνδρομής στις οποίες 
υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διαχείριση 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 
και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, 
μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού, στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας προϋπολογισμού, να 
αναθεωρήσει τα ποσά που καθορίζονται 
για τις προτεραιότητες στην παράγραφο 2 
και στην ενδεικτική κατανομή ανά 
ειδικούς στόχους στο πλαίσιο των εν λόγω 
προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ και να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των προτεραιοτήτων και των 
ειδικών στόχων έως και 10% της 
συνολικής αρχικής χρηματοδότησης κάθε 
προτεραιότητας και έως και 10% της 
αρχικής ενδεικτικής κατανομής για κάθε 
ειδικό στόχο. Αυτό δεν αφορά το ποσό που 
καθορίζεται για τις άμεσες δράσεις του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών στην 
παράγραφο 2, ούτε τη συνεισφορά του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας που καθορίζεται στην 
παράγραφο 3.

5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 
και ανάγκες, η Επιτροπή μπορεί, μετά την 
ενδιάμεση επισκόπηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του παρόντος κανονισμού, στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, να 
προτείνει την αναθεώρηση των ποσών
που καθορίζονται για τις προτεραιότητες 
στην παράγραφο 2 και για τη συνεισφορά 
του ΕΙΚΤ που καθορίζεται στην 
παράγραφο 3, καθώς και στην ενδεικτική 
κατανομή ανά ειδικούς στόχους στο 
πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να 
μεταφέρει πιστώσεις μεταξύ των 
προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων 
έως και 10% της συνολικής αρχικής 
χρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας και 
του ΕΙΚΤ και έως και 10% της αρχικής 
ενδεικτικής κατανομής για κάθε ειδικό 
στόχο. Αυτό δεν αφορά το ποσό που 
καθορίζεται για τις άμεσες δράσεις του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών στην 
παράγραφο 2. Κατά την αναθεώρηση των 
ποσών, η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη:

α) τη συμβολή των διαφόρων σκελών του 
προγράμματος στην επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»·
β) την ανάπτυξη των κύριων δεικτών για 
την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και 
του αντικτύπου των διαφόρων σκελών 
του προγράμματος, όπως καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ του ειδικού 
προγράμματος·
γ) τις προβλεπόμενες μελλοντικές 
οικονομικές ανάγκες των διαφόρων 
σκελών και μέσων του προγράμματος.
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Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) χώρες ή εδάφη που συνδέονται με 
το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ 
των τριών κύριων πυλώνων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός μεταξύ των τριών πυλώνων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο εν λόγω πρόγραμμα 
πλαίσιο.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Στρατηγική καθοδήγηση και συντονισμός
Προβλέπεται η εφαρμογή στρατηγικής 
καθοδήγησης και συντονισμού της 
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έρευνας και της καινοτομίας που 
αποσκοπεί στην επίτευξη κοινών στόχων 
και προϋποθέτει συνέργειες σε ολόκληρο 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας 
και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από 
τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας.

2. Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας 
και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από 
τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας, καθώς και από 
τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς διεθνών 
ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στην 
πολυεπιστημονική, διεπιστημονική και 
υπερεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
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της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 
σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 
χαρακτήρα της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών
και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 
περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 
οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη 
εξακολουθούν να είναι σχετικές με τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και λαμβάνουν 
υπόψη τον εξελισσόμενο χαρακτήρα της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της 
καινοτομίας, των οικονομιών και της 
κοινωνίας στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης, ενώ η καινοτομία 
περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 
οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές.

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης
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και τη διάσταση των δύο φύλων στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας.

των φύλων σε όλα τα προγράμματα, στις 
επιτροπές αξιολόγησης, στις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, καθώς
και σε τυχόν φορείς λήψης αποφάσεων 
που υπάρχουν ή δημιουργούνται για την 
υλοποίησή του. Προς τον σκοπό αυτόν, 
θα αναπτυχθούν στόχοι και θα 
εφαρμοστούν κατάλληλες δράσεις, οι
οποίες θα είναι ειδικά σχεδιασμένες για 
την εκπλήρωση αυτών των στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έρευνες έχουν καταδείξει τεκμηριωμένα τον τρόπο με τον οποίο οι ανισότητες μεταξύ των 
φύλων, που είναι συνυφασμένες με την κοινωνία και τα ερευνητικά ιδρύματα, επιδρούν στην 
επιστήμη, την ιατρική και την τεχνολογία. Η μεροληπτική μεταχείριση λόγω φύλου στον τομέα 
της έρευνας περιορίζει την επιστημονική δημιουργικότητα, την αριστεία και τα οφέλη για την 
κοινωνία. Επίσης, ενδέχεται να είναι δαπανηρή. Η χρήση αναλύσεων ως προς το φύλο για την 
προώθηση της καινοτομίας συνεπάγεται την εκπόνηση διεπιστημονικού έργου σε ολόκληρη την 
ερευνητική διαδικασία. Αποτελεί εφαλτήριο για την καινοτομία, παρέχοντας νέες προοπτικές, 
θέτοντας νέα ερωτήματα και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στον τομέα της έρευνας.

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ερευνητικά έργα με τη συμμετοχή 
ανθρώπων ως αντικειμένου της έρευνας ή 
ως τελικών χρηστών, το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» διασφαλίζει 
ότι η διάσταση του φύλου λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη στο περιεχόμενο της 
έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων 
στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, 
στην κατάρτιση προσκλήσεων για την 
υποβολή προτάσεων, στην αξιολόγηση 
και την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων και των έργων, καθώς και 
στις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιστήμονες και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων με 
εξειδίκευση στην επιστήμη και την τεχνολογία, ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστική στο διεθνές 
προσκήνιο. Επί του παρόντος, παρατηρείται σαφής ανισότητα στην εκπροσώπηση των φύλων 
στους τομείς της επιστήμης, της μηχανολογίας και της τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε ολόκληρο το σύστημα διαθέτει σαφείς δυνατότητες ενίσχυσης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, ένας 
από τους στόχους του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να συνίσταται στη 
βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο ευρωπαϊκό επιστημονικό και 
τεχνολογικό σύστημα. Για τον λόγο αυτόν, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων πρέπει να 
διέπει όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Ανθρώπινοι πόροι

Η ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων για 
την επιστήμη, την τεχνολογία και την 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη 
αποτελεί προτεραιότητα του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα συμβάλει στην προώθηση και την 
ελκυστικότητα των σταδιοδρομιών των 
ερευνητών σε ολόκληρη την Ένωση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στα ποσοστά 
ανεργίας πολλών κρατών μελών. Η δημιουργία ευκαιριών για νέες θέσεις εργασίας σε τομείς 
υψηλής οικονομικής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία, συνιστά 
επιτακτική ανάγκη. Η προσέλκυση και η ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στους εν λόγω 
τομείς αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ανάκαμψη και την εξασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
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Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15β
Ανοικτή πρόσβαση

Για τους σκοπούς της προώθησης της 
αξιοποίησης και της διάδοσης των 
αποτελεσμάτων και, κατά συνέπεια, της 
τόνωσης της ευρωπαϊκής καινοτομίας, η 
ελεύθερη ανοικτή πρόσβαση σε 
δημοσιεύσεις που πηγάζουν από έρευνες 
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι 
υποχρεωτική. Επιβάλλεται δε η ελεύθερη 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 
στο πλαίσιο ερευνών που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανοικτή πρόσβαση μπορεί να παρέχει άμεσα πληροφορίες καίριας σημασίας στους 
επαγγελματίες και στους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής. Για τον λόγο αυτόν, η ελεύθερη 
ανοικτή επιγραμμική πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα. Από την άλλη 
πλευρά, πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα. Είναι 
αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η ανοικτή πρόσβαση αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική 
απόδοση της χρηματοδοτούμενης έρευνας από την ΕΕ, επιταχύνοντας την επιστημονική πρόοδο 
και περιορίζοντας τις αλόγιστες επαναλήψεις.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 
συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης, 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 
συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης.



PR\903054EL.doc 37/167 PE489.637v01-00

EL

συμπεριλαμβανομένων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αξίζει να γίνει ξεχωριστή αναφορά στη σημασία των συνεργειών που πρέπει να υπάρχουν 
μεταξύ του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της πολιτικής συνοχής στη νέα 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος 
έρευνας και καινοτομίας στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας 
δυνατή την ανάπτυξη συνεργειών με την 
πολιτική συνοχής για τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της 
εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων με 
συντονισμένο τρόπο. Εφόσον είναι 
εφικτό, θα προωθηθεί η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων και θα ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή 
η συνδυασμένη χρηματοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην προτεινόμενη νέα αιτιολογική σκέψη 26α, παρότι επικεντρώνονται σε 
διαφορετικά ζητήματα, τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» όσο και η πολιτική 
συνοχής είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Κατά συνέπεια, κρίνεται πραγματικά αναγκαία η διασφάλιση συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχής πρέπει, αφενός, να προετοιμάσει τους 
περιφερειακούς φορείς Ε&Κ για τη συμμετοχή τους σε έργα του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και, αφετέρου, να παράσχει τα μέσα για την άμεση αξιοποίηση και διάδοση 
των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη βασική έρευνα που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στην αγορά.
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Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 
αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15% 
του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο 
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 οδηγεί
τουλάχιστον στο 15% του συνολικού 
συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον 
ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
και την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σημαντικός ρόλος που πρέπει να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
συστήματος έρευνας και καινοτομίας προϋποθέτει σαφείς στόχους και σαφή χρηματοδοτική 
στήριξη. Η αντικατάσταση του ενδεικτικού ποσοστού με ένα ελάχιστο ποσοστό παρέχει 
μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
σε κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται βάσει 
του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ δυνάμει του 
εβδόμου προγράμματος πλαισίου, με την 
επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών 
πράξεων τους· σε νέες συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 
συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της 
ΣΛΕΕ· και σε άλλους χρηματοδοτικούς 
φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [55 
παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση v) ή 
vii)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[νέος δημοσιονομικός κανονισμός]. Αυτή 
η μορφή συμπράξεων μπορεί να 

α) χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
σε κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται βάσει 
του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ δυνάμει του 
εβδόμου προγράμματος πλαισίου, με την 
επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών 
πράξεών τους, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους που πρέπει να 
εκπονείται στο πλαίσιο της 
προβλεπόμενης εκτίμησης αντικτύπου 
του εν λόγω μέσου, καθώς και με την 
επιφύλαξη της τήρησης των κριτηρίων 
που καθορίζονται στην παράγραφο 3· σε 
νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 



PR\903054EL.doc 39/167 PE489.637v01-00

EL

υλοποιηθεί μόνον εφόσον δικαιολογείται 
από το πεδίο εφαρμογής των 
επιδιωκόμενων στόχων και το εύρος των 
απαιτούμενων πόρων·

τομέα που συστήνονται βάσει του άρθρου 
187 της ΣΛΕΕ· και σε άλλους 
χρηματοδοτικούς φορείς που αναφέρονται 
στο άρθρο [55 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
περίπτωση v) ή vii)] του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός]. Αυτή η μορφή συμπράξεων 
μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εφόσον 
δικαιολογείται από το πεδίο εφαρμογής 
των επιδιωκόμενων στόχων και το εύρος 
των απαιτούμενων πόρων, και εφόσον 
άλλες μορφές συμπράξεων δεν μπορούν 
να εκπληρώσουν τους στόχους ή να 
δημιουργήσουν τον αναγκαίο αντίκτυπο 
μόχλευσης·

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα πρέπει να προσδιορίζονται με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο με βάση όλα τα 
παρακάτω κριτήρια:

3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα πρέπει να προσδιορίζονται και να 
υλοποιούνται με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο με βάση όλα τα παρακάτω κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η επιλογή των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) όσο και η υλοποίησή 
τους θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως η εναρμόνιση με το υπόλοιπο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΝ), τα δικαιώματα πρόσβασης, τη διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα τους, 
καθώς και την ανάγκη του εκ των προτέρων προσδιορισμού των κοινών στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν και της ανάληψης ευθύνης για την εκπλήρωσή τους.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης·

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης και την προστιθέμενη 
αξία του μέσου της εκάστοτε σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να συγκροτούνται μόνον εφόσον η ΣΙΔΤ 
διαθέτει ως μέσο μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία (π.χ. ως προς τη συμμετοχή της βιομηχανίας, 
την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων ή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας ολόκληρης 
αξιακής αλυσίδας) έναντι άλλων δυνατών μέσων.

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το εύρος του αντικτύπου στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα·

β) το εύρος του αντικτύπου στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, μέσω του 
προσδιορισμού σαφών και μετρήσιμων 
κοινωνιακών στόχων και στόχων 
ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για 
την εκπαίδευση/κατάρτιση, καθώς και 
της ανάληψης ευθύνης για την επίτευξη 
των εν λόγω στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα συγκυρία της κρίσης, οι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι πρέπει να 
προσδιοριστούν με σαφήνεια και να είναι μετρήσιμοι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας οιουδήποτε συναφούς μέσου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, δεδομένου ότι μία από τις κύριες επιπτώσεις της κρίσης είναι ο σαφής 
αρνητικός αντίκτυπος στα ποσοστά απασχόλησης.
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Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους 
τους εταίρους με βάση ένα κοινό όραμα 
και σαφώς καθορισμένους στόχους·

γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους 
τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της 
ισορροπημένης συνεισφοράς τους, με 
βάση ένα κοινό όραμα και σαφώς 
καθορισμένους στόχους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μια συγκυρία δημοσιονομικών περιορισμών στον δημόσιο τομέα, κρίνεται απολύτως 
αναγκαία η προσέλκυση κεφαλαίων και συνεισφορών από τον ιδιωτικό τομέα. Η υλοποίηση 
των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» δεν προϋποθέτει μόνο την παροχή δημόσιας στήριξης, αλλά και την ανάληψη ιδιωτικών 
δεσμεύσεων.

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) τη συμμόρφωση προς τους κανόνες 
συμμετοχής του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», ιδίως όσον αφορά τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα 
της·

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε β) τη συμπληρωματικότητα με άλλα 
σκέλη του προγράμματος πλαισίου 
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«Ορίζοντας 2020» και την εναρμόνιση με 
το στρατηγικό θεματολόγιο της Ένωσης 
για την έρευνα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε γ) τη συμμετοχή στην εκάστοτε 
σύμπραξη όλων των ενδιαφερόμενων 
εταίρων από ολόκληρη την αξιακή 
αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των 
τελικών χρηστών, των ΜΜΕ και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 
μεταξύ κρατών μελών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 
μεταξύ κρατών μελών, και, εφόσον 
ενδείκνυται, στις εν λόγω πρωτοβουλίες 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται 
περιφέρειες και πόλεις. Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης είναι 
περιορισμένη και χορηγείται πάντα υπό 
τον όρο της επίδειξης διαφάνειας, ευρείας 
συμμετοχής των κρατών μελών, 
παρουσίας ενωσιακής προστιθέμενης 
αξίας και της προσθετικότητας των 
πόρων. Η συμπληρωματική 
χρηματοδότηση θα περιορίζεται σε 
πρωτοβουλίες που είναι μονίμως ανοικτές 
στη συμμετοχή όλων των κρατών μελών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Καταρχάς, απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία και ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών στη 
διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών προγραμματισμού (ΚΠΠ). Δεύτερον, η συμμετοχή της 
Ένωσης σε ΚΠΠ πρέπει να υπόκειται πάντα στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των 
πρωτοβουλιών και να ερείδεται στην άρση των αποκλεισμών.

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της συμμετοχής της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
ορισμένα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 185 της Συνθήκης.

β) της συμμετοχής της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
ορισμένα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 185 της Συνθήκης, με τη 
συμμετοχή υπο-εθνικών αρχών εφόσον 
ενδείκνυται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή της ΕΕ σε προγράμματα που αναλαμβάνονται από περιφερειακές αρχές θα πρέπει 
να διέπεται εξίσου από τη λογική που εφαρμόζεται και για τα κράτη μέλη. Το στοιχείο αυτό 
συνάδει με το πνεύμα του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι 
επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες 
δράσεις του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής 
συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς προωθείται διαμέσου και στο 
εσωτερικό του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» για την επίτευξη ιδίως 

1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι 
επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες 
δράσεις του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής 
συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς προωθείται και εντάσσεται 
στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
για την επίτευξη ιδίως των ακόλουθων 
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των ακόλουθων στόχων: στόχων:

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 
της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 
και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 
εξωτερικής και της αναπτυξιακής 
πολιτικής.

γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 
της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 
και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 
εξωτερικής και της αναπτυξιακής 
πολιτικής, καθώς και συμβολή στην 
εκπλήρωση διεθνών δεσμεύσεων όπως 
είναι η επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της Χιλιετίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει σαφής συνοχή του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 
οικείων υποστηριζόμενων δράσεων με τους γενικούς στόχους της εξωτερικής και της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη συνάφεια με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση.

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 
κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 
ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο.

2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών, ιδιαίτερα με τους 
στρατηγικούς εταίρους της Ένωσης, θα 
υλοποιηθούν με βάση το κοινό συμφέρον 
και το αμοιβαίο όφελος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιστημονικές και τεχνολογικές 
ικανότητές τους και τις ευκαιρίες της 
αγοράς, καθώς και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο.
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Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία 
πρόσβαση σε προγράμματα τρίτων χωρών. 
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος, θα προωθηθούν ο συντονισμός 
και οι συνέργειες με πρωτοβουλίες των 
κρατών μελών και των συνδεδεμένων 
χωρών.

Πρέπει να ενθαρρυνθεί και να 
παρακολουθείται σε περιοδική βάση η 
αμοιβαία πρόσβαση σε προγράμματα 
τρίτων χωρών. Προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, θα 
προωθηθούν ο συντονισμός και οι 
συνέργειες με πρωτοβουλίες των κρατών 
μελών και των συνδεδεμένων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιοδική παρακολούθηση προγραμμάτων τρίτων χωρών είναι αναγκαία προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση που εγγυάται η Ένωση στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
είναι αμοιβαία. Κατά την εν λόγω παρακολούθηση εντοπίζονται αλλαγές στις πρακτικές που 
ασκούνται σε τρίτες χώρες και ενδέχεται να υπονομεύουν την ανωτέρω επιδιωκόμενη αμοιβαία 
πρόσβαση.

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 
και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 
που στηρίζονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 
και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 
που στηρίζονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 
συμπερίληψη της διάστασης του φύλου 
στις δραστηριότητες διάδοσης και 
επικοινωνίας θα εντάσσεται στο πλαίσιο 
αποτελεσματικών συστημάτων και θα 
υποβάλλεται σε αξιολόγηση.



PE489.637v01-00 46/167 PR\903054EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάσταση του φύλου πρέπει να είναι παρούσα σε όλα τα στάδια του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διάδοσης και επικοινωνίας.

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα·

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα, καθώς και να διασφαλιστεί η 
κοινοποίηση και διάδοσή τους στην 
επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ 
κοινό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ευρήματα και οι επιπτώσεις των αποτελεσμάτων των έργων πρέπει να κοινοποιούνται στην 
επιστημονική κοινότητα και να λειτουργούν, επιπλέον, ως κίνητρο για υψηλότερο βαθμό 
δέσμευσης μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των πολιτών και της 
κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες 
των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 
μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες 
των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο δικαιούχων, ώστε 
να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του 
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και να καταστεί δυνατόν να 
προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι 
ερευνητές και οι πλέον καινοτόμες 
επιχειρήσεις.

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και να καταστεί δυνατόν να 
προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι 
ερευνητές και οι πλέον καινοτόμες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι διοικητικές δαπάνες που ενδέχεται να 
επωμίζονται οι δικαιούχοι για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ελέγχου.

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η 
βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος 
καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 
υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος και των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες και οι δείκτες για εγκάρσια 
θέματα, όπως η διάσταση του φύλου, η 
βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος 
καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει τη χρήση σαφών δεικτών. 
Επιπλέον, αξίζει να γίνει σαφής αναφορά στη σημασία της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Ενδιάμεση επισκόπηση
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Or. en

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται 
εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 
στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1. Οι επισκοπήσεις και οι αξιολογήσεις 
πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να 
τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη 
συνδρομή ανεξαρτήτων 
εμπειρογνωμόνων, επανεξέταση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας. Η δεύτερη κατανομή 
κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 
θα πραγματοποιηθεί μετά την εν λόγω 
επανεξέταση. Κατά την επανεξέταση 
αξιολογείται η πρόοδος του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
με βάση όλα τα ακόλουθα:

διαγράφεται

(i) το επίπεδο ανάλωσης των πρώτων 
κονδυλίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, με διαφοροποίηση μεταξύ 
του χρηματικού ποσού που 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του 
πρώτου κύματος των ΚΓΚ και των 
αποτελεσμάτων του χρηματικού ποσού 
προλειτουργικού προορισμού για το 
δεύτερο στάδιο, και την ικανότητα του 
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Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας να προσελκύσει ποσά 
από τους εταίρους των Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας και από τον 
ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό XX/2012 [αναθεωρημένος 
κανονισμός ΕΙΚΤ]·
(ii) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για 
τη δημιουργία του τρίτου κύματος 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και 
τις προγραμματισμένες οικονομικές 
ανάγκες των υφιστάμενων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας σύμφωνα με την 
ιδιαίτερη ανάπτυξή τους· και
τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας και των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 
στην προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» και στον ειδικό στόχο 
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επόμενη γενιά των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) θα δρομολογηθεί το 2014 
και ο προϋπολογισμός θα καταρτίζεται σταδιακά, σε συνάρτηση με τις ετήσιες επιδόσεις τους. 
Δεδομένου ότι το τομεακό τοπίο είναι διαφορετικό σε κάθε τομέα, η πιο συνετή προσέγγιση 
φαίνεται να είναι η λήψη της απόφασης για τον προϋπολογισμό με βάση τα πλεονεκτήματα κάθε 
ΚΓΚ ξεχωριστά και όχι στη λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία νέων ΚΓΚ με βάση τις 
επιδόσεις άλλων ΚΓΚ.

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 
υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 

β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 
υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 
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του 2015 και την επανεξέταση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας, με τη συνδρομή 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, την
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», του ειδικού 
του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, 
καθώς και των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας, σχετικά με την επίτευξη (σε 
επίπεδο αποτελεσμάτων και προόδου στην 
επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την συνεχιζόμενη σημασία του 
συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 
και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 
περαιτέρω απλούστευσης, και την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 
συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για 
τις ΜΜΕ και για την προώθηση της 
ισότητας των δύο φύλων. Κατά την 
αξιολόγηση λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η 
συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες 
της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 
αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

του 2015, με τη συνδρομή εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεση επισκόπηση
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», του ειδικού του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας, καθώς και των 
δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. 
Κατά την επισκόπηση αξιολογείται η 
πρόοδος των διαφόρων σκελών του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» με βάση όλα τα ακόλουθα:

(i) την επίτευξη (σε επίπεδο 
αποτελεσμάτων και προόδου στην 
επίτευξη αντικτύπου, με βάση τους 
δείκτες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙ του ειδικού προγράμματος) 
των στόχων του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και την συνεχιζόμενη 
σημασία του συνόλου των μέτρων·
(ii) την αποδοτικότητα και τη χρήση των 
πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
εγκάρσιες δράσεις και τα υπόλοιπα 
στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1· και

(iii) την ενωσιακή προστιθέμενη αξία.
Η ενδιάμεση επισκόπηση λαμβάνει επίσης 
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υπόψη τις δυνατότητες περαιτέρω 
απλούστευσης και πτυχές σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες 
για τους συμμετέχοντες σε όλες τις 
περιφέρειες, για τις ΜΜΕ και για την 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. 
Λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η συμβολή 
των μέτρων στις προτεραιότητες της 
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 
αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και 
την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας 
κοινωνίας βασιζόμενης στη γνώση και την 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οι ακόλουθοι δείκτες ανθρώπινων 
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πόρων: μεταβολή του ποσοστού των 
ερευνητών (ΙΠΑ) επί του ενεργού 
πληθυσμού· μεταβολή στο ποσοστό των 
γυναικών επί του συνολικού αριθμού των 
ερευνητών· μεταβολές στο ποσοστό 
προσέλκυσης ερευνητών από το 
εξωτερικό και στο ποσοστό διαρροής 
εγκεφάλων μεταξύ των ερευνητών·
Όλοι οι δείκτες επιδόσεων 
χρησιμοποιούνται με σκοπό να 
επισημανθούν μεταβολές, να σημειωθεί 
ορατή πρόοδος στις ανισορροπίες που 
διαπιστώνονται στο εσωτερικό της 
Ένωσης όσον αφορά τη συμμετοχή στην 
έρευνα και να παρασχεθεί η δυνατότητα 
σημαντικής διεθνούς σύγκρισης σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με τους συμπεριλαμβανόμενους δείκτες, τα αποτελέσματα του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα τη βελτίωση των 
ανθρώπινων πόρων. Η επιτυχής και βιώσιμη ανάκαμψη από την οικονομική κρίση απαιτεί 
ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο στο σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά, 
επιβάλλεται η αντιπαραβολή των αξιολογήσεων και των επισκοπήσεων με την προηγούμενη 
κατάσταση ώστε να αποσαφηνίζεται ο αντίκτυπος του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Και στις τρεις προτεραιότητες 
ενσωματώνεται η διεθνής διάσταση. Η 
διεθνής επιστημονική και τεχνολογική 
συνεργασία συνιστά ζήτημα καίριας 
σημασίας για την Ένωση και, κατά 
συνέπεια, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα την στηρίξει σε 
τρεις βασικές διαστάσεις:
– προώθηση της επιστημονικής και 
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τεχνολογικής (Ε&Τ) συνεργασίας με τα 
πλέον προηγμένα κέντρα γνώσης 
παγκοσμίως, με στόχο την επίτευξη και 
την ανταλλαγή των πλέον προηγμένων 
προτύπων αριστείας, καθώς και την 
επιδίωξη άμιλλας στα υψηλότερα 
επίπεδα·
– προώθηση της διεθνούς Ε&Τ 
συνεργασίας για τη δημιουργία 
ικανοτήτων, την παροχή συνδρομής σε 
ιδρύματα της Ένωσης, ευθύς εξαρχής, 
ούτως ώστε να συνεισφέρουν και να 
μοιράζονται τα οφέλη της ταχείας 
επέκτασης των δυνατοτήτων Ε&Α και 
των ανθρώπινων πόρων σε παγκόσμια 
κλίμακα·
– προώθηση της Ε&Τ συνεργασίας για 
την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα,
αναγνωρίζοντας το θεμελιώδη ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι 
ανθρώπινες και κοινωνιακές αξίες της 
επιστήμης και της έρευνας στην 
ισχυροποίηση ευάλωτων κοινωνιών και 
στην εκτόνωση διεθνών συγκρούσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διεθνή δίκτυα επιστημονικής συνεργασίας έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη επιστήμη και 
τεχνολογία και καθίστανται ολοένα σημαντικότερα για την επιτυχή διερεύνηση νέων 
επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων. Η έκρηξη που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία 
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας παρέχει πρωτοφανείς 
χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για την επιδίωξη νέων γνώσεων. Ο ρόλος της ΕΕ σε 
αυτό το ευρύτερο περιβάλλον νεοεμφανιζόμενων κοινωνιών γνώσης πρέπει να 
επαναπροσδιορίζεται σε μόνιμη βάση. Η διεθνής Ε&Τ συνεργασία, σε συνδυασμό με τη 
συνεργατική έρευνα της ΕΕ, αποτελεί πλέον καθοριστικό στοιχείο σε όλα τα στρατηγικά σχέδια 
επιτυχημένων ιδρυμάτων.

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει 
στην επίτευξη του γενικού στόχου και των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», με τον ειδικό 
στόχο της παροχής επιστημονικής και 
τεχνικής στήριξης, με βάση τις ανάγκες 
των πελατών, στις πολιτικές της Ένωσης.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει 
στην επίτευξη του γενικού στόχου και των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», με τον ειδικό 
στόχο της παροχής επιστημονικής και 
τεχνικής στήριξης, με βάση τις ανάγκες 
των πελατών, στις πολιτικές της Ένωσης.
Η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών αξιολογείται με 
γνώμονα τους ακόλουθους δείκτες:
– αριθμός απτών συγκεκριμένων 
επιπτώσεων στις πολιτικές της Ένωσης 
που προκύπτουν από την τεχνική και 
επιστημονική υποστήριξη πολιτικής που 
παρέχει το Κοινό Κέντρο Ερευνών·
– αριθμός δημοσιεύσεων με αξιολόγηση 
από ομότιμους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση του ρόλου που διαδραματίζει το ΚΚΕρ με τη χρήση κάποιων 
συγκεκριμένων δεικτών.

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διευκολυνθεί η γεφύρωση του 
χάσματος έρευνας και καινοτομίας στην 
Ευρώπη, πρέπει να αναπτυχθούν οι 
στενές συνέργειες και η 
συμπληρωματικότητα με τα διαρθρωτικά 
ταμεία, τόσο στα αρχικά στάδια 
(δημιουργία ικανοτήτων στα κράτη μέλη 
για την καλύτερη προετοιμασία της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020») όσο και στα τελικά 
στάδια (αξιοποίηση και διάδοση των 
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αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»). 
Εφόσον είναι εφικτό, θα προαχθεί η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων και θα ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή
η συνδυασμένη χρηματοδότηση. Οι 
συνέργειες θα επιδιωχθούν ειδικότερα 
στις δραστηριότητες που καθορίζονται 
στο πλαίσιο του στόχου «Εξάπλωση της 
αριστείας και διεύρυνση της 
συμμετοχής», στα περιφερειακά εταιρικά 
μέσα ερευνητικών υποδομών ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, καθώς και στις 
δραστηριότητες που ασκούνται μέσω του 
ΕΙΚΤ και των οικείων ΚΓΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στο προτεινόμενο νέο άρθρο 16α, παρότι επικεντρώνονται σε διαφορετικά 
ζητήματα, τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» όσο και η πολιτική συνοχής είναι 
υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά 
συνέπεια, κρίνεται πραγματικά αναγκαία η διασφάλιση συνεργειών και συμπληρωματικότητας 
μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχής πρέπει, αφενός, να προετοιμάσει τους περιφερειακούς φορείς 
Ε&Κ για τη συμμετοχή τους σε έργα του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και, 
αφετέρου, να παράσχει τα μέσα για την άμεση αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από τη βασική έρευνα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» στην αγορά.

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν μέρος αποσκοπεί στην ενίσχυση 
και επέκταση της αριστείας της 
επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην 
εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας προκειμένου το σύστημα έρευνας 
και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί 
ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. 
Συνίσταται σε τέσσερεις ειδικούς στόχους:

Το παρόν μέρος αποσκοπεί στην ενίσχυση 
και επέκταση της αριστείας της 
επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην 
εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας προκειμένου το σύστημα έρευνας 
και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί 
ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. 
Συνίσταται σε έξι ειδικούς στόχους:
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Or. en

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική 
έρευνα με σκοπό την επέκταση της 
ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες 
καινοτομίες που επιφέρουν 
παραδειγματικές μεταβολές. Θα 
προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 
μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 
νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 
επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 
υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 
της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 
και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 
αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων.

β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 
επιστήμες και τεχνολογίες θα ενισχύσουν 
τη συνεργατική έρευνα με σκοπό την 
επέκταση της ικανότητας της Ευρώπης για 
προηγμένες καινοτομίες που επιφέρουν 
παραδειγματικές μεταβολές. Θα 
προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 
μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 
νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 
επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 
υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 
της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 
και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 
αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων.

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Η εξάπλωση της αριστείας και η 
διεύρυνση της συμμετοχής θα 
απελευθερώσει το δυναμικό της 
δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης, 
παρέχοντας στήριξη στην πολιτική για τη 
μάθηση, καθώς και σε ευκαιρίες 
δικτύωσης και κατάρτισης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εξάπλωση της αριστείας και η διεύρυνση της συμμετοχής στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» κρίνεται αναγκαία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στοχεύοντας ταυτόχρονα 
στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης. Η παροχή ειδικής στήριξης στο 
πλαίσιο αυτού του νέου ειδικού στόχου δύναται να ενισχύσει το δυναμικό αριστείας που υπάρχει 
στην Ευρώπη.

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 7 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) Η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία 
προσελκύει νέα ταλέντα στη μελέτη της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, γεφυρώνει τις 
διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται 
στην έρευνα στο εσωτερικό της Ένωσης 
και αναπτύσσει μηχανισμούς που 
επιτρέπουν τη διεύρυνση και την 
εμβάθυνση της κοινωνικής εκτίμησης 
των επιστημονικών και τεχνολογικών 
επιλογών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανωτέρω νέος ειδικός στόχος στηρίζει την καθιέρωση εμπεριστατωμένου διαλόγου μεταξύ 
της επιστήμης και της κοινωνίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τους ανθρώπινους πόρους στους 
τομείς της επιστήμης και της καινοτομίας μέσω της ενισχυμένης ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων και της προσέλκυσης νεαρών ταλέντων στην επιστημονική και τεχνολογική 
σταδιοδρομία.

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν μέρος αποσκοπεί να επιταχύνει Το παρόν μέρος αποσκοπεί να επιταχύνει 



PE489.637v01-00 58/167 PR\903054EL.doc

EL

την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 
καινοτομιών που θα στηρίξουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και να 
βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως 
πρωτοπόρες εταιρείες. Συνίσταται σε τρεις 
ειδικούς στόχους:

την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 
καινοτομιών που θα στηρίξουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και να 
βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως 
πρωτοπόρες εταιρείες, καθώς και να 
συγκεντρώσει τις δυνατότητες 
δημιουργίας γόνιμου εδάφους για 
νεωτεριστικές ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίδεται στην προώθηση της μεταφοράς 
γνώσης και τεχνολογίας τόσο από τα 
δημόσια ερευνητικά κέντρα προς τις 
επιχειρήσεις όσο και μεταξύ των ίδιων 
των επιχειρήσεων. Συνίσταται σε τρεις 
ειδικούς στόχους:

Or. en

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 
την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 
νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 
της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 
κατασκευή και μεταποίησης, και του 
διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 
αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 
διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 
τεχνολογιών.

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 
την τυποποίηση, την ανάπτυξη και 
επίδειξη των ΤΠΕ, της νανοτεχνολογίας, 
των προηγμένων υλικών, της 
βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 
κατασκευή και μεταποίησης, και του 
διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 
αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 
διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 
τεχνολογιών, καθώς και στη συνάφειά 
τους με τις κοινωνιακές προκλήσεις. Η 
δέουσα εξέταση των αναγκών των 
τελικών χρηστών θα ληφθεί υπόψη σε 
όλα τα ανωτέρω πεδία.

Or. en



PR\903054EL.doc 59/167 PE489.637v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανική υπεροχή πρέπει να συμβάλλει στα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναγνωρίζονται και 
χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ένα σύνθετο τεχνολογικό περιβάλλον, τα πρότυπα 
συνεπάγονται ισχύ στην αγορά και αποτελούν πολλαπλασιαστικό παράγοντα κατά τη μετάβαση 
από την έρευνα στην καινοτομία.

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
περίπου το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ 
και θα θεσπίσει έναν σαφή μηχανισμό για 
τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση 
των αναγκών των ΜΜΕ όσον αφορά τη 
μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας. Η 
στήριξη έχει ως αποτέλεσμα τουλάχιστον
το 15% του συνόλου των συνδυασμένων 
προϋπολογισμών για όλους τους ειδικούς 
στόχους για τις κοινωνιακές προκλήσεις 
και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· α) Υγεία και ευεξία·

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.)
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Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς.

στ) Κατανόηση των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών και των κοινωνιακών 
αλλαγών·

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 14 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) Προστασία της ελευθερίας και της 
ασφάλειας στην Ευρώπη

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
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αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 
επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 
χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 
επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 
να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 
γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 
και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 
δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 
με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 
είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 
πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 
δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 
συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 
με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 
κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των 
καινοτομιών από την αγορά.

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 
επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 
χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 
επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 
να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 
γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 
και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 
δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο, από τη βασική έρευνα έως την 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με την 
καινοτομία, όπως τα πιλοτικά έργα, η 
επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών, η στήριξη των 
δημόσιων συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η 
καινοτομία με γνώμονα τους τελικούς 
χρήστες, η κοινωνική καινοτομία και η 
πρόσληψη των καινοτομιών από την 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την υιοθέτηση της προσέγγισης που 
βασίζεται στις προκλήσεις, κρίνεται 
αναγκαίος ο συντονισμένος στρατηγικός 
σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας. Ο συντονισμός μπορεί 
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να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
κατακερματισμού και να βελτιώσει τη 
χρήση τεχνολογικών πόρων και 
υποδομών από ολόκληρη την ερευνητική 
κοινότητα που συνδέεται με κάθε 
πρόκληση. Επιπλέον, στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, τα επιτεύγματα στην 
καινοτομία προϋποθέτουν 
μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη 
διατήρηση της αριστείας στην έρευνα. Οι 
στρατηγικές δράσεις και η επιστημονική 
καθοδήγηση δύνανται να διασφαλίσουν 
εξαρχής τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων 
σε θέματα πολιτικής, να προαγάγουν την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 
μέσω της κατανόησης του σύνθετου 
χαρακτήρα του κύκλου καινοτομίας και 
να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
μεγαλύτερου αριθμού ερευνητών σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Ο στρατηγικός 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας για κάθε πρόκληση βάσει 
επιστημονικής καθοδήγησης 
διασφαλίζεται από τομεακά διοικητικά 
συμβούλια ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, 
συμβάλλοντας στον καθορισμό 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
με βάση την υπεροχή και παρέχοντας την 
κινητήρια δύναμη και τα μέσα που 
απαιτούνται για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης και των συνεργειών σε 
ευρύτερη κλίμακα. 

Or. en

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων –
παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 
περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 

διαγράφεται
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για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 
για την προώθηση της αριστείας στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανωτέρω δραστηριότητες υπάγονται πλέον στον νέο προτεινόμενο ειδικό στόχο «Εξάπλωση 
της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής» της προτεραιότητας «Αριστεία επιστήμης».

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, ενώ το 60% των 
αποφοίτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 
είναι γυναίκες, μόνο το 18% των 
ερευνητών βαθμού Α είναι γυναίκες, σε 
σύγκριση με το 27% των ερευνητών στις 
ΗΠΑ. Το χαμηλό ποσοστό των γυναικών
που είναι σε θέση να ακολουθήσουν 
επιστημονική σταδιοδρομία συνιστά 
δραματική ζημία, απώλεια ταλέντων και 
τροχοπέδη για την αριστεία της 
ευρωπαϊκής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισότητα των φύλων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό της ποιότητας της 
έρευνας. Όπως έχει καταδειχθεί, η επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε μια ομάδα 
συμβάλλει στην ποιότητα της έρευνας και των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η διαφοροποίηση των 
φύλων ενισχύει την καινοτομία και την παραγωγικότητα.

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 
επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 
ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 
ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 
των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 
πόρους ανά ερευνητή και καλύτερες 
προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 
για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 
τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση.

Οι εν λόγω παράγοντες επιτείνουν τη 
σχετική έλλειψη ελκυστικότητας της 
Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 
επιστημονικών ταλέντων. Η ικανότητα του 
συστήματος των ΗΠΑ να προσφέρει 
περισσότερους πόρους ανά ερευνητή και 
καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας είναι 
ο λόγος για τον οποίο εξακολουθεί να 
προσελκύει τους καλύτερους ερευνητές 
από ολόκληρο τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων 
από την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ 
είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες 
ερευνητών κάθε ηλικίας και κάθε χώρας 
του κόσμου που εργάζονται στην Ευρώπη. 
Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή 
ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ 
είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες 
ερευνητών κάθε ηλικίας και κάθε χώρας 
του κόσμου που εργάζονται στην Ευρώπη. 
Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή 
ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και θα διασφαλίζει τη δέουσα
καταπολέμηση της ανεπίγνωστης 
μεροληπτικής μεταχείρισης λόγω φύλου 
στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις διαδικασίες αξιολόγησης, διότι 
παρουσιάζει μείζονες δυνατότητες για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην 
επιστήμη.

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΣΕ δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα 
στην παροχή βοήθειας σε άριστους 
ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας 
τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν 
το βήμα μετάβασης στην ανεξαρτησία 
τους, παρέχοντας κατάλληλη στήριξη στην 
κρίσιμη φάση συγκρότησης ή εδραίωσης 
δική τους ερευνητικής ομάδας ή 
προγράμματος.

Το ΕΣΕ δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα 
στην παροχή βοήθειας σε άριστους 
ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας 
τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν 
το βήμα μετάβασης στην ανεξαρτησία 
τους, παρέχοντας κατάλληλη στήριξη στην 
κρίσιμη φάση συγκρότησης ή εδραίωσης 
δική τους ερευνητικής ομάδας ή 
προγράμματος. Επίσης, είναι δυνατή η 
παροχή στήριξης για την επιστροφή και 
επανένταξη των ερευνητών μετά τη λήξη 
μιας περιόδου χρηματοδότησης από το 
ΕΣΕ, ιδίως σε συνδυασμό με το σύστημα 
της «έδρας ΕΣΕ».

Or. en

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 
στόχο να καταδείξει: ότι στους 
διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 
συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 
ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση 
και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 
ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει 
σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα 

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 
στόχο να καταδείξει: ότι στους 
διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 
συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 
ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση 
και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 
ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει 
σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα 
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ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 
καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. 
Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια 
μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 
Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 
1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 
παραπομπές. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί σε 
σημαντική αύξηση του αριθμού των 
άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους 
οποίους χρηματοδοτεί, και σε 
συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών 
πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για 
τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών.

ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 
καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. 
Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια 
μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 
Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 
1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 
παραπομπές. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί σε 
αύξηση του αριθμού των άριστων 
ερευνητών εκτός Ευρώπης τους οποίους 
χρηματοδοτεί, συμπεριλαμβανομένης μιας 
σημαντικής αύξησης άριστων 
ερευνητριών, και σε συγκεκριμένη 
βελτίωση των θεσμικών πρακτικών και 
των εθνικών πολιτικών για τη στήριξη των 
κορυφαίων ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 1 – σημείο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες (ΜΝΤ)

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 
επιστήμες και τεχνολογίες (ΜΝΕΤ)

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 
παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθεί η 
έρευνα αιχμής, η οποία θα έχει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσει νέα πεδία 
για την ευρωπαϊκή επιστήμη και 
τεχνολογία. Με την παροχή ευέλικτης 
στήριξης στη διεπιστημονική συνεργατική 
έρευνα με προσανατολισμό τους στόχους 
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κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

σε ποικίλη κλίμακα και υιοθετώντας 
καινοτόμες ερευνητικές πρακτικές, σκοπός 
είναι να προσδιοριστούν και να 
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες για 
μακροχρόνια οφέλη για τους πολίτες, την 
οικονομία και την κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΝΕΤ θα προαγάγουν την αριστεία 
μέσω συνεργατικών έργων με επίκεντρο 
την έρευνα αιχμής στο πλαίσιο των 
μελλοντικών και νεοεμφανιζόμενων 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
ευκαιριών. Με την πλήρη ανάπτυξη του 
πεδίου της συνεργατικής έρευνας αιχμής 
από τις βασικές επιστήμες αιχμής έως τα 
τεχνολογικά επιτεύγματα αιχμής, καθώς 
και με την προώθηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας από τα πρώιμα στάδια της 
έρευνας και μεταγενέστερα, οι ΜΝΕΤ θα 
προσδώσουν ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία στα όρια της σύγχρονης έρευνας και 
θα συμβάλουν στη δημιουργία 
συνεργατικής κρίσιμης μάζας στην 
έρευνα αριστείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 
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ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, επιστήμες του γήινου συστήματος, 
επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και 
γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές 
επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις 
τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. 
Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και 
νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος παραγόντων της έρευνας.

ολοένα και περισσότερο στην εντατική 
συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 
και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 
πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 
χημεία, μαθηματικά, επιστήμες του γήινου 
συστήματος, επιστήμες των υλικών, 
νευροεπιστήμες και γνωστικές επιστήμες, 
κοινωνικές επιστήμες ή οικονομικά), 
καθώς και με τις τέχνες και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό απαιτεί όχι 
μόνο αριστεία στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία, αλλά και νέα νοοτροπία και 
νεωτεριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ενός ευρέος φάσματος παραγόντων της 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενώ ορισμένες ιδέες μπορούν να 
αναπτυχθούν σε μικρή κλίμακα, άλλες 
ενδέχεται να ενέχουν τόσες προκλήσεις 
που να απαιτούν ευρεία συνένωση 
προσπαθειών για σημαντικό χρονικό 
διάστημα. Αυτό έχει αναγνωριστεί από τις 
μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως, και 
υπάρχει αυξημένος παγκόσμιος 
ανταγωνισμός για τον εντοπισμό και την 
επιδίωξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών ευκαιριών στα όρια της 
επιστήμης οι οποίες μπορούν να 
δημιουργήσουν σημαντικό αντίκτυπο 
στην καινοτομία και οφέλη για την 
κοινωνία. Για να είναι αποτελεσματικές, οι 
εν λόγω μορφές δραστηριοτήτων πρέπει να 
εφαρμοστούν γρήγορα σε μεγάλη κλίμακα, 
συνενώνοντας προγράμματα σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο γύρω από κοινούς στόχους με 
σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, τη 
στήριξη συνεργειών και την επίτευξη 

Ενώ ορισμένες ιδέες μπορούν να 
αναπτυχθούν σε μικρή κλίμακα, άλλες 
ενδέχεται να ενέχουν τόσες προκλήσεις 
που να απαιτούν ευρεία συνένωση 
προσπαθειών για σημαντικό χρονικό 
διάστημα. Για να είναι αποτελεσματικές, οι 
εν λόγω μορφές δραστηριοτήτων πρέπει να 
εφαρμοστούν γρήγορα σε μεγάλη κλίμακα, 
συνενώνοντας προγράμματα σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο γύρω από κοινούς στόχους με 
σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, τη 
στήριξη συνεργειών και την επίτευξη 
βέλτιστων αποτελεσμάτων μόχλευσης.
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βέλτιστων αποτελεσμάτων μόχλευσης.

Or. en

Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε δραστηριότητα θα καθοριστεί η 
σωστή μείξη ανοίγματος και ποικίλου 
βαθμού διάθρωσης θεμάτων, κοινοτήτων 
και χρηματοδότησης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν βέλτιστα οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 60% των πόρων για τις 
ΜΝΕΤ θα διατεθούν αποκλειστικά «από 
τη βάση προς την κορυφή» στην 
συνεργατική έρευνα αιχμής σε όλους τους 
τομείς, ενώ ποσοστό μικρότερο του 25% 
θα επικεντρωθεί στην επιδίωξη μερικών 
εμβληματικών ΜΝΕΤ.
Ένα διοικητικό συμβούλιο ΜΝΕΤ, το 
οποίο θα απαρτίζεται από έγκριτους 
επιστήμονες και μηχανικούς με τη 
δέουσα εμπειρογνωμοσύνη, 
διασφαλίζοντας ποικιλομορφία των 
ερευνητικών τομέων και ενεργώντας υπό 
την προσωπική τους ιδιότητα, θα παρέχει 
στην Επιτροπή εισηγήσεις και συμβουλές 
σχετικά με τη συνολική επιστημονική 
στρατηγική για τις δραστηριότητες των 
ΜΝΕΤ, τον καθορισμό του 
προγράμματος εργασίας και των 
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κριτηρίων για τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, καθώς και τον προσδιορισμό 
συγκεκριμένων θεμάτων για τις 
πρόδρομες ΜΝΕΤ και τις εμβληματικές 
ΜΝΕΤ.
Η αξιολόγηση των σχεδίων ΜΝΕΤ θα 
τηρεί αποκλειστικά αυστηρά κριτήρια 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
αριστείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι οι εμβληματικές ΜΝΕΤ είναι σημαντικές για την Ευρώπη, δεν πρέπει να συγκεντρώνουν 
υπερβολική χρηματοδότηση. Ένα αξιόλογο ποσό πρέπει να διατεθεί για τη συνεργατική έρευνα 
αιχμής «από τη βάση προς την κορυφή», λόγω των μειζόνων δυνατοτήτων συμβολής της στην 
επίτευξη των στόχων που αφορούν τις ΜΝΕΤ. Το διοικητικό συμβούλιο ΜΝΕΤ με τα ανωτέρω 
χαρακτηριστικά θα βελτιώσει αδιαμφισβήτητα τα συνολικά προσδοκώμενα αποτελέσματα από 
τις ΜΝΕΤ και θα αυξήσει αναμφίβολα τη συνολική στήριξη για τον εν λόγω ειδικό στόχο. Η 
αριστεία πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των ΜΝΕΤ, κατά το 
παράδειγμα του ΕΣΕ.

Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 1 – σημείο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» 3. Δράσεις «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί»

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 
προκειμένου να παραχθούν νέες 

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 
του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
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δεξιότητες και καινοτομία και, επομένως, 
να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε 
όλους τους τομείς και περιφέρειες.

δεξιότητες και να παραχθούν νέες γνώσεις 
και καινοτομία και, επομένως, να 
αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε 
όλους τους τομείς και περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα κινητικότητας θα 
εξασφαλίσουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών και 
θα περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την 
άρση των φραγμών στην κινητικότητα 
των ερευνητριών.

Or. en

Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων 
«Μαρία Κιουρί» θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Με την πανευρωπαϊκή 
ανταγωνιστική δομή χρηματοδότησής 
τους, οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» θα 
ενθαρρύνουν νέες, δημιουργικές και 
καινοτόμες μορφές κατάρτισης, όπως τα 
βιομηχανικά διδακτορικά, στα οποία 
συμμετέχουν φορείς από την εκπαίδευση, 
την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίοι 
πρέπει να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο για να αποκτήσουν φήμη 
αριστείας. Με την παροχή 
χρηματοδότησης από την Ένωση στα 
καλύτερα προγράμματα έρευνας και 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων 
«Μαρία Κιουρί» θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Με την πανευρωπαϊκή 
ανταγωνιστική δομή χρηματοδότησής 
τους, οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» θα 
ενθαρρύνουν νέες, δημιουργικές και 
καινοτόμες μορφές κατάρτισης, όπως τα 
κοινά ή πολλαπλά διδακτορικά
διπλώματα, τα βιομηχανικά διδακτορικά, 
στα οποία συμμετέχουν φορείς από την 
εκπαίδευση, την έρευνα και την 
καινοτομία, οι οποίοι πρέπει να 
ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο για 
να αποκτήσουν φήμη αριστείας. Με την 
παροχή χρηματοδότησης από την Ένωση 
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κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για 
καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην 
Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την 
ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την 
κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων 
διδακτορικών σπουδών.

στα καλύτερα προγράμματα έρευνας και 
κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για 
καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην 
Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την 
ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την 
κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων 
διδακτορικών σπουδών.

Or. en

Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποτροφίες «Μαρία Κιουρί» θα 
επεκταθούν επίσης στην προσωρινή 
κινητικότητα πεπειραμένων ερευνητών και 
μηχανικών από δημόσια ιδρύματα προς τον 
ιδιωτικό τομέα ή αντιστρόφως, 
ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά 
κέντρα και τις επιχειρήσεις να 
συνεργαστούν μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. Με τη συνδρομή του 
καθιερωμένου, διαφανούς και δίκαιου 
συστήματος αξιολόγησής τους, οι δράσεις 
«Μαρία Κιουρί» θα εντοπίσουν τα 
εξαιρετικά ταλέντα στην έρευνα και την 
καινοτομία στο πλαίσιο διεθνούς
συναγωνισμού, ο οποίος διασφαλίζει κύρος 
και, ως εκ τούτου, παρέχει κίνητρα στους 
ερευνητές να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία 
τους στην Ευρώπη.

Οι υποτροφίες «Μαρία Κιουρί» θα 
επεκταθούν επίσης στην προσωρινή 
κινητικότητα πρωτόπειρων και
πεπειραμένων ερευνητών, καθώς και 
μηχανικών από δημόσια ιδρύματα προς τον 
ιδιωτικό τομέα ή αντιστρόφως, 
ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά 
κέντρα και τις επιχειρήσεις να 
συνεργαστούν μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. Με τη συνδρομή του 
καθιερωμένου, διαφανούς και δίκαιου 
συστήματος αξιολόγησής τους, οι δράσεις 
«Μαρία Κιουρί» θα εντοπίσουν τα 
εξαιρετικά ταλέντα στην έρευνα και την 
καινοτομία στο πλαίσιο διεθνούς 
συναγωνισμού, ο οποίος διασφαλίζει κύρος 
και, ως εκ τούτου, παρέχει κίνητρα στους 
ερευνητές να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία 
τους στην Ευρώπη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν χρήσιμο η δραστηριότητα να επεκταθεί σε πρωτόπειρους ερευνητές για την εφαρμογή, 
λόγου χάρη, βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων άσκησης, με στόχο τη συμμετοχή τους σε 
δραστηριότητες εξειδικευμένης κατάρτισης.
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Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην παροχή άριστης και καινοτόμου 
κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 
διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 
διαφορετικές χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις 
προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων 
μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην παροχή άριστης και καινοτόμου 
κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 
διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 
προγραμμάτων, τα οποία θα επιτρέπουν 
στους ερευνητές να διαμορφώνουν το 
ερευνητικό τους πρόγραμμα και στα 
οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες 
από διαφορετικές χώρες. Αυτό θα 
αναπτύξει και θα βελτιώσει τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας των νέων μεταπτυχιακών 
ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ορθή ισορροπία μεταξύ του ερευνητικού στόχου και ενός 
ικανοποιητικού συστήματος καθοδήγησης.

Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 
ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της 
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 
Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 
επανέναρξης της ερευνητικής 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 
ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της 
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής,
παρέχοντας στους ερευνητές τη 
δυνατότητα κατάρτισης και απόκτησης 
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σταδιοδρομίας μετά από διακοπή. νέων γνώσεων σε ερευνητικούς 
οργανισμούς τρίτων χωρών υψηλού 
επιπέδου και την επακόλουθη επιστροφή 
τους. Θα υποστηριχθούν επίσης οι 
ευκαιρίες επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιστροφής των ερευνητών μετά από περίοδο κατάρτισης σε τρίτες χώρες θα 
βελτιώσει το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός 
μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των 
περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 
οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα 
προγράμματα και να ανοίξουν τα 
υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή 
κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την 
ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην 
Ευρώπη σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του 
διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την 
ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και 
επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα 
προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές 
σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές 
διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές 
συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη 
συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 
και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός 
μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των 
περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 
οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα 
προγράμματα και να ανοίξουν τα 
υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή 
κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την 
ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην 
Ευρώπη σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του 
διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την 
ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και 
επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα 
προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές 
σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές 
διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές 
συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη 
συνεργασία στην έρευνα και την 
καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 
και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στην ισότητα των 
φύλων και στις διαρθρωτικές αλλαγές.

Or. en
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Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σκοποί συνίστανται στην 
παρακολούθηση της προόδου, στον 
εντοπισμό των κενών που υπάρχουν στις 
δράσεις «Μαρία Κιουρί» και στην αύξηση 
του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
θα εκπονηθούν δείκτες και θα αναλυθούν 
δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των 
ερευνητών, επιζητώντας συνέργειες και 
στενό συντονισμό με τις δράσεις στήριξης 
της πολιτικής που αφορούν τους 
ερευνητές, τους εργοδότες και τους 
χρηματοδότες τους και οι οποίες 
διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 
δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη σημασία και την ελκυστικότητα της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 
στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 
Κιουρί».

Οι σκοποί συνίστανται στην 
παρακολούθηση της προόδου, 
εντοπίζοντας τα κενά και τους φραγμούς 
που υπάρχουν στις δράσεις «Μαρία 
Κιουρί» και στην αύξηση του αντικτύπου 
τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εκπονηθούν 
δείκτες και θα αναλυθούν δεδομένα 
σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των 
ερευνητών, καθώς και με την ισότητα 
των φύλων, επιζητώντας συνέργειες και 
στενό συντονισμό με τις δράσεις στήριξης 
της πολιτικής που αφορούν τους 
ερευνητές, τους εργοδότες και τους 
χρηματοδότες τους και οι οποίες 
διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία». Η δραστηριότητα έχει 
απώτερο σκοπό την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία 
και την ελκυστικότητα της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 
στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 
Κιουρί». Επίσης περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την άρση 
των φραγμών στην κινητικότητα των 
γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
καθίστανται ολοένα και περισσότερο 
πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας 
συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού 
εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και 
πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική 
συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 
όλες τις ερευνητικές υποδομές που 
χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των 
ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 
αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την 
υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις 
υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), 
την ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών 
ερευνητικών εγκαταστάσεων και την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που 
υποστηρίζουν τον ψηφιακό Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας. Τα δίκτυα ερευνητικών 
υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
ενισχύουν την οικεία βάση ανθρώπινου 
κεφαλαίου, παρέχοντας κατάρτιση 
παγκόσμιας κλάσης σε μια νέα γενιά 
ερευνητών και μηχανικών, και 
προωθώντας τη διεπιστημονική 
συνεργασία.

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
καθίστανται ολοένα και περισσότερο 
πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας 
συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού 
εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και 
πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική 
συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 
όλες τις ερευνητικές υποδομές που 
χρειάζεται, εξ ου και το πλεονέκτημα των 
καταξιωμένων ευρωπαϊκών ερευνητικών 
υποδομών που κατά τα τελευταία 40 έτη 
αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα 
συγκέντρωσης πόρων και απόδειξης της 
προστιθέμενης αξίας της από κοινού 
προσέγγισης. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση 
των ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 
αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την 
υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις 
υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), 
την ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών 
ερευνητικών εγκαταστάσεων και την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που 
υποστηρίζουν έναν ανοικτό και υψηλών 
επιδόσεων ψηφιακό Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας. Τα δίκτυα ερευνητικών 
υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
ενισχύουν την οικεία βάση ανθρώπινου 
κεφαλαίου, παρέχοντας κατάρτιση 
παγκόσμιας κλάσης σε μια νέα γενιά 
ερευνητών και μηχανικών, και 
προωθώντας τη διεπιστημονική 
συνεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί η υφιστάμενη εμπειρία συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, η οποία 
έδωσε τη δυνατότητα σε πανευρωπαϊκές ερευνητικές δομές να εδραιωθούν και να αποκτήσουν 
παγκόσμια φήμη.
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Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 
στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 
Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας 
νέων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 
πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να συντονιστεί και να 
εξορθολογιστεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 
οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί 
επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 
λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 
χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 
παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 
χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 
Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 
στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 
Ένωσης, όπως στον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων των κατά τόπους 
ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, 
στην προώθηση της δημιουργίας νέων 
εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 
πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 
περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και
αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 
να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να συντονιστεί και να 
εξορθολογιστεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 
οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί 
επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 
λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΤΠΕ αλλάζουν το πρόσωπο της 
επιστήμης, επιτρέποντας την εξ 
αποστάσεως συνεργασία, την 
επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, 



PE489.637v01-00 78/167 PR\903054EL.doc

EL

τη διεξαγωγή πειραμάτων in silico και 
την πρόσβαση σε απομακρυσμένες πηγές. 
Η έρευνα καθίσταται ολοένα και πιο 
διακρατική και διεπιστημονική, 
προϋποθέτοντας τη χρήση υποδομών 
ΤΠΕ εξίσου υπερεθνικών όσο και η ίδια η 
επιστήμη. Επομένως, θα πρέπει το 35% 
του προϋπολογισμού για τον 
συγκεκριμένο στόχο να διατεθεί για την 
έρευνα και την καινοτομία στις 
ηλεκτρονικές υποδομές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σημαντικός ρόλος των ΤΠΕ στην ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης και καινοτομίας 
προϋποθέτει τη θέσπιση μιας ελάχιστης στήριξης για αυτά τα είδη υποδομών.

Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 
υλοποίησης και λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και 
άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών 
εγκαταστάσεων· η ενοποίηση των εθνικών 
ερευνητικών υποδομών και η πρόσβαση σε 
αυτές· και η ανάπτυξη, εξάπλωση και 
λειτουργία ηλεκτρονικών υποδομών.

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 
υλοποίησης και λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και 
άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών 
εγκαταστάσεων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, καθώς και της διεθνούς 
πρόσβασης σε παγκόσμιας κλάσης 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές· η 
ενοποίηση των εθνικών ερευνητικών 
υποδομών και η διακρατική πρόσβαση σε 
αυτές· και η ανάπτυξη, εξάπλωση και 
λειτουργία ηλεκτρονικών υποδομών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παγκόσμια πρωτοπορία ως προς τις 
ικανότητες δικτύωσης, υπολογιστικής και 
επιστημονικών δεδομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλές ερευνητικές υποδομές είναι κατανεμημένες σε διάφορα κράτη μέλη, και ενώ το βασικό 
κόστος υλοποίησης αυτών των υποδομών θα χρηματοδοτείται από εθνικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων, η χρηματοδότηση από την ΕΕ των διακρατικών στοιχείων θα αποβεί ουσιαστική 
για την εκπλήρωση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας αυτών.

Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι 
ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν 
ως πρώιμοι αποδέκτες τεχνολογίας, να 
προωθηθούν οι συμπράξεις Ε&Α με τη 
βιομηχανία, να διευκολυνθεί η 
βιομηχανική χρήση των ερευνητικών 
υποδομών και να υποστηριχθεί η 
δημιουργία συσπειρώσεων καινοτομίας. Η 
εν λόγω δραστηριότητα θα υποστηρίξει 
επίσης την κατάρτιση ή/και τις ανταλλαγές 
προσωπικού διαχείρισης και λειτουργίας 
ερευνητικών υποδομών.

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι 
ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν 
ως πρώιμοι αποδέκτες ή φορείς εξέλιξης
τεχνολογίας, να προωθηθούν οι 
συμπράξεις Ε&Α με τη βιομηχανία, να 
διευκολυνθεί η βιομηχανική χρήση των 
ερευνητικών υποδομών και να 
υποστηριχθεί η δημιουργία συσπειρώσεων 
καινοτομίας. Η εν λόγω δραστηριότητα θα 
υποστηρίξει επίσης την εκπαίδευση και 
κατάρτιση ή/και τις ανταλλαγές 
προσωπικού χρήσης, διαχείρισης και 
λειτουργίας ερευνητικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
προγράμματος απόσπασης ανώτερων 
στελεχών και διαχειριστών έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος η κινητικότητα του προσωπικού μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
ιδρυμάτων είναι πολύ χαμηλή και βασίζεται σε ατομικές, επί τούτου λύσεις. Η κινητικότητα του 
προσωπικού θα βελτιωθεί σημαντικά μέσω ειδικού προγράμματος για τα ανώτερα στελέχη και 
τους διαχειριστές έργου.

Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι 
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συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 
χάραξης πολιτικής και των φορέων 
χρηματοδότησης, τα εργαλεία 
χαρτογράφησης και παρακολούθησης για 
τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 
δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 
χάραξης πολιτικής και των φορέων 
χρηματοδότησης, τα εργαλεία 
χαρτογράφησης και παρακολούθησης για 
τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 
δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. Οι 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές 
λαμβάνουν στήριξη κατά τις δράσεις 
διεθνών σχέσεών τους και ζητείται η 
γνώμη τους κατά τη διαδικασία 
διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για διεθνή συνεργασία στην 
έρευνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρογνωσία στις διεθνείς 
συνεργασίες στον εκάστοτε τομέα, επομένως θα πρέπει να αξιοποιηθούν για τη θέση 
προτεραιοτήτων ως προς τις θεματικές κατά τη χάραξη της στρατηγικής της ΕΕ για τη διεθνή 
συνεργασία στην έρευνα.

Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4α. 1 Ειδικός στόχος
Ο ειδικός στόχος είναι η πλήρης 
αξιοποίηση του δυναμικού της δεξαμενής 
ταλέντων της Ευρώπης και η διασφάλιση 
τόσο της μεγιστοποίησης όσο και της 
δίκαιης κατανομής των οφελών μιας 
οικονομίας που βασίζεται στην 
καινοτομία σε όλες τις χώρες, τις 
περιφέρειες και σε όλους τους πολίτες της 
Ένωσης.
Αναφερόμενη στους στόχους της 
πολιτικής για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη η ΣΛΕΕ ορίζει 
ρητώς ότι «η Ένωση ενθαρρύνει στο 
σύνολό της τις επιχειρήσεις, 
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συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, τα ερευνητικά κέντρα και 
τα πανεπιστήμια στις προσπάθειές τους 
στους τομείς της έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης υψηλής 
ποιότητας».
Και πράγματι, η διασφάλιση της ευρείας 
διάδοσης των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την έρευνα και την 
καινοτομία συνιστά επί μακρόν 
σημαντικό στόχο πολιτικής της Ένωσης. 
Εντούτοις, παρά μια πρόσφατη τάση 
σύγκλισης μεταξύ των επιδόσεων των 
επιμέρους κρατών μελών στον τομέα της 
καινοτομίας, εξακολουθούν να υπάρχουν 
έντονες διαφορές μεταξύ των 27 κρατών 
μελών της ΕΕ, όπως ορίζεται στον 
Πίνακα αποτελεσμάτων για την Ένωση 
Καινοτομίας 2011. Επιπλέον, θέτοντας 
περιορισμούς στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση απειλεί με 
διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των 
«πρωτοπόρων της καινοτομίας» και των 
«μέτριων καινοτόμων».
4α.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 
ΕΕ
Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος προς 
μια βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και 
έξυπνη κοινωνία, η Ευρώπη πρέπει να 
αξιοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο την 
ευφυΐα που υπάρχει στην Ένωση και να 
αποδεσμεύσει το ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό έρευνας και καινοτομίας. 
Πρόκειται για μια πραγματική ευρωπαϊκή 
πρόκληση, καθοριστική για τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητά μας, και δεν μπορεί 
να επιλυθεί μεμονωμένα από τα κράτη 
μέλη.
Προωθώντας και συνδέοντας τις 
δεξαμενές αριστείας διατομεακά και 
διαπεριφερειακά και διαδίδοντας την 
αριστεία στο σύνολο της επικράτειάς του, 
οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην ενίσχυση του ΕΧΕ.
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4α.3 Κατευθυντήριες γραμμές των 
δραστηριοτήτων
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτικότητα της χρηματοδότησης της 
έρευνας και της καινοτομίας, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να είναι ανοικτό σε ευρεία σειρά 
συμμετεχόντων, περιλαμβανόμενων 
νεοεισερχόμενων, και να μεριμνά ότι σε 
οποιαδήποτε περίπτωση προέχει η 
αριστεία. Συνεπώς, το ταλέντο πρέπει να 
γαλουχείται και να υποστηρίζεται, ώστε 
να αναπτύσσεται σε περιβάλλον 
αριστείας, με παροχή στους ερευνητές 
και στους καινοτόμους σε ολόκληρη την 
Ευρώπη της δυνατότητας να 
επωφελούνται από μέσα, δίκτυα και 
χρηματοδότηση του προγράμματος 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».
Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην 
αποδέσμευση του δυναμικού αριστείας 
παρέχοντας στήριξη στην πολιτική για τη 
μάθηση και στα σχήματα δικτύωσης και 
αδελφοποίησης, με τα οποία ενισχύονται 
οι δεσμοί μεταξύ ερευνητών και 
καινοτόμων σε όλα τα κράτη μέλη, 
περιλαμβανομένης της προσέλκυσης 
εξεχόντων ακαδημαϊκών σε ιδρύματα με 
σαφές δυναμικό αριστείας στην έρευνα, 
φέρνοντας σε επαφή τους κατόχους και 
τους χρήστες δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και προωθώντας 
ευκαιρίες κατάρτισης. Στις 
δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγονται 
οι εξής:
α) η σύνδεση αναδυόμενων κέντρων 
αριστείας σε κράτη μέλη και περιφέρειες 
με χαμηλότερες επιδόσεις στην 
καινοτομία με πρωτοπόρους διεθνείς 
εταίρους αλλού στην Ευρώπη·
β) η διοργάνωση διαγωνισμού για την 
ίδρυση διεθνώς ανταγωνιστικών 
ερευνητικών κέντρων στις περιφέρειες 
σύγκλισης· οι υποψήφιοι για τον 
διαγωνισμό θα πρέπει να είναι ομάδες 
αποτελούμενες από μια καινοτόμα μεν, 
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λιγότερο ανεπτυγμένη δε περιφέρεια και 
από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο 
αριστείας αλλού στην Ευρώπη·
γ) η δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες 
πανεπιστημιακοί σε ιδρύματα με σαφές 
δυναμικό αριστείας στην έρευνα, 
προκειμένου να βοηθήσουν τα εν λόγω 
ιδρύματα να απελευθερώσουν πλήρως το 
δυναμικό τους και με αυτόν τον τρόπο να 
αναπτύξουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για την έρευνα και την 
καινοτομία στον ΕΧΕ·
δ) η χορήγηση «σφραγίδας αριστείας» σε 
προτάσεις έργου του ΕΣΕ, των δράσεων 
«Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί» ή σε 
συνεργατικές προτάσεις έργου που θα 
τύχουν θετικής αξιολόγησης και δεν 
έχουν καταφέρει να λάβουν 
χρηματοδότηση λόγω περιορισμών του 
προϋπολογισμού·
ε) η χορήγηση «σφραγίδας αριστείας» σε 
έργα που έχουν ολοκληρωθεί, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
χρηματοδότησης της συνέχειας αυτών 
(π.χ. πιλοτική κλίμακα, έργα επίδειξης ή 
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας) από 
εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους·
στ) η διάθεση «επιχορηγήσεων 
επιστροφής» σε ερευνητές που επί του 
παρόντος εργάζονται εκτός Ευρώπης και 
θα ήθελαν να εργαστούν στην Ευρώπη ή 
σε ερευνητές που ήδη εργάζονται στην 
Ευρώπη και θα ήθελαν να μεταφερθούν 
σε λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια·
ζ) η διάθεση τουλάχιστον του 5% του 
ποσού που προορίζεται για τις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων «Βιομηχανική υπεροχή» 
και «Κοινωνιακές προκλήσεις» για τη 
χρηματοδοτική στήριξη 
συμπληρωματικών συμφωνιών μεταξύ 
δικαιούχων οργανισμών των 
συνεργατικών ερευνητικών έργων και 
άλλων φορέων και οργανώσεων με έδρα 
κυρίως άλλες χώρες από αυτές που 
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ενέχονται άμεσα στα έργα, με τον 
συγκεκριμένο στόχο να διευκολυνθούν οι 
ευκαιρίες κατάρτισης (συγκεκριμένα 
θέσεις διδακτορικής και 
μεταδιδακτορικής έρευνας)·
η) η ενίσχυση των επιτυχημένων δικτύων 
με στόχο τη διαμόρφωση μιας υψηλού 
επιπέδου θεσμικής δικτύωσης στην 
έρευνα και την καινοτομία. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στο COST προκειμένου 
να προωθηθούν δραστηριότητες για τον 
εντοπισμό και τη σύνδεση των «θυλάκων 
αριστείας» (επιστημονικές κοινότητες 
υψηλής ποιότητας και ερευνητές στα 
πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους) 
παντού στην Ευρώπη·
θ) η ανάπτυξη συγκεκριμένων 
μηχανισμών κατάρτισης για τον τρόπο 
συμμετοχής στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020», αξιοποιώντας πλήρως 
τα υφιστάμενα δίκτυα, όπως τα εθνικά 
σημεία επαφής·
ι) η διάθεση διδακτορικών και 
μεταδιδακτορικών υποτροφιών, καθώς 
και υποτροφιών κατάρτισης υψηλού 
επιπέδου για μηχανικούς, ώστε να είναι 
προσβάσιμες όλες οι διεθνείς ερευνητικές 
υποδομές στην Ευρώπη, 
περιλαμβανομένων αυτών που τυγχάνουν 
διαχείρισης από διεθνείς επιστημονικούς 
οργανισμούς·
ια) υποστήριξη της ανάπτυξης και 
παρακολούθησης έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης. Θα αναπτυχθεί ένας 
μηχανισμός υποστήριξης πολιτικής και 
θα διευκολυνθεί η εκπαίδευση σε θέματα 
πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο μέσω 
διεθνούς αξιολόγησης από ομότιμους 
κριτές και ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών·
ιβ) σύσταση διαδικτυακής αγοράς όπου 
θα μπορεί να αναγγέλλεται η πνευματική 
ιδιοκτησία, ώστε να έρχονται σε επαφή οι 
κάτοχοι και οι χρήστες των ΔΠΙ.
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Or. en

Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
4β.1 Ειδικός στόχος
Ο ειδικός στόχος είναι η οικοδόμηση ενός 
αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ της 
επιστήμης και της κοινωνίας, η 
προσέλκυση νέων ταλέντων στην 
επιστήμη και ο συνδυασμός της 
επιστημονικής αριστείας με την 
κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.
Η ταχεία πρόοδος στη σύγχρονη 
επιστημονική έρευνα και καινοτομία έχει 
εγείρει σημαντικά ηθικά, νομικά και 
κοινωνικά ζητήματα που απαιτούν 
ενισχυμένη σχέση και δέσμευση μεταξύ 
επιστήμης και κοινωνίας.
Η εξεύρεση των ορθών απαντήσεων στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη 
προϋποθέτει τη συμμετοχή όσο το 
δυνατόν περισσότερων φορέων στη 
διαδικασία έρευνας και καινοτομίας. 
Κατά παράδοση, η αλληλεπίδραση 
μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας 
περιοριζόταν σε μια μονόπλευρη 
μεταφορά γνώσης από τα πάνω προς τα 
κάτω, από τους ειδικούς στους πολίτες.  
Η μετάβαση προς μια ανοικτή, 
αποτελεσματική και δημοκρατική 
κοινωνία της γνώσης προϋποθέτει μια 
αλλαγή προς έναν περισσότερο 
αμφίδρομο διάλογο μεταξύ της 
παραδοσιακής επιστημονικής 
εκπαίδευσης ή της τρέχουσας αντίληψης 
ότι οι πολίτες είναι απλώς καταναλωτές 
των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αυτή η 
διαλογική σχέση αναμφίβολα θα δώσει τη 
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δυνατότητα στην επιστήμη και την 
καινοτομία να προχωρήσουν πιο 
υπεύθυνα.
Η Ένωση πρέπει να προσελκύσει ταλέντα 
ώστε να τονώσει το ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα σε μια παγκόσμια 
οικονομία. Προκειμένου να καλυφθεί η 
ανάγκη για καθαρή αύξηση των 
ερευνητών στην Ευρώπη κατά ένα 
εκατομμύριο έως το 2020 και να 
επιτευχθεί ο στόχος έντασης Ε&Α του 3% 
του ΑΕΠ, θα πρέπει οι άριστοι νέοι της 
Ένωσης να επιδιώξουν σταδιοδρομία 
στον χώρο της επιστήμης και το εργατικό 
δυναμικό να εμφανίζει διαφοροποίηση 
και ισορροπημένη εκπροσώπηση των 
φύλων.
Εντούτοις, καθίσταται ολοένα και πιο 
δύσκολη η προσέλκυση υψηλότερου 
ποσοστού νέων στην επιστήμη και την 
τεχνολογία και υπάρχει εντεινόμενος 
προβληματισμός στην Ευρώπη ότι πολλοί 
νέοι ταλαντούχοι άνθρωποι δεν επιλέγουν 
μια σταδιοδρομία σε αυτούς τους τομείς. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
τα άτομα που έχουν ξεκινήσει μια 
επιστημονική ή τεχνολογική 
σταδιοδρομία μπορούν να διατηρήσουν 
τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον τους 
και ότι θα διαθέτουν ευκαιρίες για 
προσωπική εξέλιξη, χωρίς να πρέπει να 
εγκαταλείψουν τον επιστημονικό τους 
κλάδο.
Επίσης, υπάρχει σαφής ανισορροπία όσον 
αφορά την εκπροσώπηση των φύλων 
στον τομέα των επιστημών. Εάν η 
Ευρώπη επιθυμεί να διασφαλίσει ότι 
χρηματοδοτεί ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην υποεκπροσώπηση 
των γυναικών στον τομέα των επιστημών 
και στον μη συνυπολογισμό των 
διαφορών των φύλων στον τομέα της 
έρευνας.
4β.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 
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ΕΕ
Η διεύρυνση της κοινωνικής και 
πολιτικής στήριξης της επιστήμης και 
της τεχνολογίας σε όλα τα κράτη μέλη 
συνιστά ολοένα και περισσότερο καίριο 
ζήτημα, το οποίο οξύνθηκε σημαντικά 
από την τρέχουσα οικονομική κρίση: στις 
δημοκρατικές κοινωνίες, προκειμένου να 
δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες
επενδύσεις στις επιστήμες θα πρέπει η 
συντριπτική πλειονότητα των κοινωνικών 
και πολιτικών φορέων να συμμερίζονται 
τις αξίες της επιστήμης, να έχουν 
εκπαιδευτεί ως προς τις διαδικασίες 
αυτής και να είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν τη συνεισφορά της στη 
γνώση, στην κοινωνία και στην 
οικονομική πρόοδο.
Ένας γόνιμος και εποικοδομητικός 
διάλογος μεταξύ της επιστήμης και της 
κοινωνίας αναμφίβολα θα οδηγήσει σε 
πιο υπεύθυνη επιστήμη και στη χάραξη 
πολιτικών πιο κοντά στον πολίτη. Το 
ποικιλόμορφο «φυσικό εργαστήριο» που 
αποτελεί η Ένωση και τα διαφορετικά 
οράματα που αναδύονται στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο παρέχουν την 
προστιθέμενη αξία που αυξάνει τη 
συνάφεια του διαλόγου μεταξύ των 
διαφόρων φορέων.
Επιπλέον, η προώθηση μιας 
επιστημονικής κουλτούρας στην Ευρώπη 
θα ενισχύσει τις δημοκρατικές και 
ανθρωπιστικές αξίες και θα συμβάλλει 
στην αύξηση του ενδιαφέροντος για 
σταδιοδρομίες στον χώρο της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. Η καλή υγεία ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος επιστήμης και 
τεχνολογίας εξαρτάται από την ικανότητά 
του να προσελκύει νέα ταλέντα.
4β.3 Γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων
Τα μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στην 
προσέλκυση νέων ταλέντων στις 
επιστημονικές και τεχνολογικές σπουδές 
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στη 



PE489.637v01-00 88/167 PR\903054EL.doc

EL

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο 
φύλων όσον αφορά το ανθρώπινο 
δυναμικό που εργάζεται στον τομέα της 
έρευνας στην Ένωση. Στήριξης θα 
τύχουν επίσης η αύξηση της ικανότητάς 
μας να ενσωματώνουμε την επιστημονική 
και τεχνολογική γνώση και μεθοδολογία 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η 
ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέπουν 
τη διεύρυνση και εμβάθυνση της 
κοινωνικής αξιολόγησης των επιλογών, η 
συνεισφορά στην αμφισβήτηση των 
λαϊκιστικών και αντιεπιστημονικών 
κινημάτων και η μέριμνα ότι οι ηθικές 
και κοινωνικές αξίες θα λαμβάνονται 
υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας καινοτομίας.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:
α) να καταστούν ελκυστικές οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
σταδιοδρομίες για τους νέους φοιτητές 
και να προαχθεί η βιώσιμη 
αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείων και 
ερευνητικών ιδρυμάτων· 
β) να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων 
στις δύο διαστάσεις της: η διασφάλιση 
της ισότητας στις ερευνητικές 
σταδιοδρομίες και η συμπερίληψη των 
ζητημάτων του φύλου κατά την ανάπτυξη 
της έρευνας·
γ) η προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κοινωνίας σε ζητήματα επιστήμης και 
καινοτομίας· η παρακολούθηση της 
πρόσληψης της επιστήμης από τους 
πολίτες και η στήριξη της συμμετοχής 
των πολιτών στην πολιτική έρευνας και 
καινοτομίας·
δ) η διαμόρφωση επιστημονικά 
εγγράμματων πολιτών μέσω της 
επίσημης και της άτυπης επιστημονικής 
εκπαίδευσης και η διάδοση 
δραστηριοτήτων επιστημονικού 
ενδιαφέροντος, συγκεκριμένα σε 
επιστημονικά κέντρα, ως θεμελιώδης 
ανάγκη για την ανάπτυξη της 
μελλοντικής κοινωνίας ως εργατικό 
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δυναμικό και ως βάση συνύπαρξης στη 
δημοκρατία·
ε) η βελτίωση της ανοικτής πρόσβασης 
στα επιστημονικά αποτελέσματα και 
δεδομένα προκειμένου να αυξηθεί η 
επιστημονική αριστεία και η οικονομική 
ανταγωνιστικότητα·
στ) η ανάπτυξη της διακυβέρνησης για τη 
διαμόρφωση υπεύθυνης έρευνας και 
καινοτομίας από όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς (ερευνητές, 
δημόσιες αρχές, βιομηχανία), με 
ευαισθησία για τις ανάγκες και τα 
αιτήματα της κοινωνίας, και 
παρακολούθηση της εξέλιξής της·
ζ) βελτίωση της γνώσης της επικοινωνίας 
της επιστήμης ώστε να αναβαθμιστεί η 
ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
επιστημόνων, των μη εξειδικευμένων 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους 
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους 
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
και για τη δημιουργία νέων θέσεων 
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προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

εργασίας. Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η 
οποία θα προωθεί τον συνδυασμό, τη 
σύγκλιση και τη γόνιμη αλληλεπίδραση 
των ΚΤΕΕ σε διαφορετικούς κύκλους 
καινοτομίας και διαφορετικές αξιακές 
αλυσίδες μπορεί να επιφέρει ενθαρρυντικά 
ερευνητικά αποτελέσματα και να 
προετοιμάσει το έδαφος για νέες 
βιομηχανικές τεχνολογίες, προϊόντα, 
υπηρεσίες, καθώς και καινοτόμες 
εφαρμογές και βιώσιμες προσεγγίσεις 
(π.χ. στο διάστημα, στις μεταφορές, στο 
περιβάλλον, στην υγεία, κ.λπ.). Επομένως, 
οι πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των 
ΚΤΕΕ και των τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής θα αξιοποιηθούν με ευέλικτο 
τρόπο, ως σημαντική πηγή καινοτομίας. 
Αυτό θα συμπληρώσει τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ 
την οποία μπορούν να παράσχουν οι 
εθνικές ή περιφερειακές αρχές βάσει των 
ταμείων για την πολιτική συνοχής στο 
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης συνιστά απόλυτα επιτακτική ανάγκη στην παρούσα συγκυρία. 

Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 
πληροφορίες ζωτικής σημασίας για 
πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 
ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 
της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 
ερωτήματα, και συμβάλλει στο να 
διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως 
σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η 

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 
πληροφορίες ζωτικής σημασίας για
πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 
ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 
της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 
ερωτήματα, και συμβάλλει στο να 
διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως 
σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η 
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διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
διάστημα, αλλά επί του παρόντος είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά 
προγράμματα τα οποία διεξάγονται από 
ένα υποσύνολο κρατών μελών της 
Ένωσης. Απαιτούνται συντονισμός σε 
επίπεδο Ένωσης και επενδύσεις στην 
έρευνα του διαστήματος (βλ. άρθρο 189 
της ΣΛΕΕ) προκειμένου να διατηρηθεί το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να 
διασφαλιστεί η διαστημική υποδομή της 
Ένωσης, όπως το Galileo, και να 
υποστηριχθεί ο μελλοντικός ρόλος της 
Ένωσης στο διάστημα. Επιπλέον, 
καινοτόμες κατάντη υπηρεσίες και 
εφαρμογές που χρησιμοποιούν 
πληροφορίες προερχόμενες από το 
διάστημα αποτελούν σημαντική πηγή 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας.

διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
διάστημα. Απαιτούνται συντονισμός σε 
επίπεδο Ένωσης και επενδύσεις στην 
έρευνα του διαστήματος (βλ. άρθρο 189 
της ΣΛΕΕ) προκειμένου να διατηρηθεί το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να 
διασφαλιστεί η διαστημική υποδομή της 
Ένωσης, όπως το Galileo, και να 
υποστηριχθεί ο μελλοντικός ρόλος της 
Ένωσης στο διάστημα. Τούτο 
επιτυγχάνεται σε στενή συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
Επιπλέον, καινοτόμες κατάντη υπηρεσίες 
και εφαρμογές που χρησιμοποιούν 
πληροφορίες προερχόμενες από το 
διάστημα αποτελούν σημαντική πηγή 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και η ανάπτυξή τους 
αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 1 –
στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Τεχνολογίες περιεχομένου και 
διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για
ψηφιακό περιεχόμενο και 
δημιουργικότητα·

δ) Τεχνολογίες περιεχομένου και 
διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για 
ψηφιακό περιεχόμενο, πολιτιστικές 
βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
τουρισμού, και δημιουργικότητα·

Or. en

Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 1 –
στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) Κβαντικές τεχνολογίες: η επόμενη 
γενιά διατάξεων ΤΠΕ μέσω του 
συνδυασμού της κβαντικής φυσικής και 
της πληροφορικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κβαντικές τεχνολογίες είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των επόμενων διατάξεων 
ΤΠΕ μέσω του συνδυασμού της κβαντικής φυσικής με την πληροφορική. Υποστηρίζει εντελώς 
νέους τρόπους υπολογιστικής με ποιοτικά νέους και ισχυρούς αλγορίθμους βασισμένους στις 
αρχές της κβαντικής θεωρίας. Το υφιστάμενο επίπεδο ελέγχου επί της κβαντικής δυναμικής μαζί 
με τη δυνατότητα καθοδήγησης της συμπεριφοράς των κβάντα στα φυσικά συστήματα 
επιτρέπουν την ανάδυση νέων και πρωτοφανών μέσων υπολογιστικής και επικοινωνίας, 
διαμορφώνοντας έτσι μια νέα εννοιακή πλατφόρμα που αποτελεί το θεμέλιο μιας σειράς 
δυνητικά επαναστατικών τεχνολογιών.

Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω έξι μείζονες γραμμές 
δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν 
όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής 
φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με 
βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της 
κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας 
και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις 
εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν 
παράλληλα με το σκέλος των σχετικών 
κοινωνιακών προκλήσεων.

Οι εν λόγω επτά μείζονες γραμμές
δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν 
όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής 
φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με 
βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της 
κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας 
και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις 
εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν 
παράλληλα με το σκέλος των σχετικών 
κοινωνιακών προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.

Οι εν λόγω επτά γραμμές δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 
υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 
για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 
υποδομές για υποκείμενες κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 
και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 
εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 
καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 
χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.

Or. en

Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 
εξελισσόμενων τεχνολογιών με 
αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν 
επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος 
χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, τις 
βιοεπιστήμες, την υγειονομική περίθαλψη 
και τα καταναλωτικά αγαθά, από τη στιγμή 
που η έρευνα οδηγήσει σε πρωτοποριακά
προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 
εξελισσόμενων τεχνολογιών με 
αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν 
επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος 
χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, τις 
βιοεπιστήμες, την υγειονομική περίθαλψη 
και τα καταναλωτικά αγαθά, από τη στιγμή 
που η έρευνα οδηγήσει σε ανταγωνιστικά 
προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Αποτελεσματική σύνθεση και 
κατασκευή νανοϋλικών, συστατικών 
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στοιχείων και συστημάτων.
Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 
ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 
διεργασιών, καθώς και κλιμάκωση με 
σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής 
προϊόντων και τις ευέλικτες 
εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλίζεται η 
αποδοτική μεταφορά γνώσεων στη 
βιομηχανική καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου για 
τον σχεδιασμό, την προσομοίωση, τον 
χαρακτηρισμό και τον χειρισμό 
νανοϋλικών, συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων.
Μελέτη, απεικόνιση και έλεγχος των νέων 
νανοϋλικών και συστημάτων σε 
νανοκλίμακα.

Or. en

Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Αποτελεσματική σύνθεση και 
κατασκευή νανοϋλικών, συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων

διαγράφεται

Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 
ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 
διεργασιών, καθώς και κλιμάκωση με 
σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής 
προϊόντων και τις εγκαταστάσεις 
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πολλαπλής χρήσης ώστε να 
διασφαλίζεται η αποδοτική μεταφορά 
γνώσεων στη βιομηχανική καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
ως βάση για νέες παραγωγές, όπως π.χ. το 
CO2 ως βάση άνθρακα για ευγενή χημικά 
προϊόντα και εναλλακτικά καύσιμα.

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 
οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 
βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 
βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 
επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 
να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
ως βάση για νέες παραγωγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υπέρμετρα συγκεκριμένο ως παράδειγμα και ενδέχεται να επηρεάσει τη μελλοντική 
εστίαση της έρευνας.

Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη νέων και 
καινοτόμων τεχνικών και συστημάτων.

Έρευνα και ανάπτυξη νέων και 
καινοτόμων τεχνικών παραγωγής για 
υλικά, συστατικά στοιχεία και 
συστήματα.

Or. en
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Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο δ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών, 
καθώς και καταναλωτικής συμπεριφοράς
που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ανάπτυξη νέων υλικών, συστατικών 
στοιχείων, προϊόντων και εφαρμογών που 
μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 
διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ε –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εφαρμογή του σχεδιασμού και ανάπτυξη 
συγκλινουσών τεχνολογιών για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών βάσει νεωτεριστικών υλικών.

Or. en

Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Βελτιστοποίηση της χρήσης υλικών διαγράφεται
Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπεριλαμβάνεται ήδη στα άλλα τμήματα.

Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 
βιολογία, η βιοπληροφορική και η 
βιολογία συστημάτων, οι οποίες 
υπόσχονται πολλά για εντελώς 
νεωτεριστικές εφαρμογές.

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 
βιολογία, η βιοπληροφορική και η 
βιολογία συστημάτων, οι οποίες 
υπόσχονται πολλά για εντελώς 
νεωτεριστικά προϊόντα, εφαρμογές και 
τεχνολογίες..

Or. en

Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 
βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 
στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 
εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 
παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 
κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 
αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 
προώθηση της περιβαλλοντικής τους 
διάστασης.

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 
βιομηχανικά υλικά, προϊόντα και βιώσιμες
διεργασίες (π.χ. στα χημικά προϊόντα, 
στην υγεία, στον εξορυκτικό τομέα, στην 
ενέργεια, στην παραγωγή χαρτοπολτού και 
χαρτιού, στην κλωστοϋφαντουργία, στην 
παραγωγή αμύλου, στη μεταποίηση 
τροφίμων) και προώθηση της 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής τους 
διάστασης.

Or. en
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Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία και 
κυτταρικές πλατφόρμες) για την ενίσχυση 
της υπεροχής και του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος σε μεγάλο αριθμό τομέων 
με οικονομικό αντίκτυπο. Η προσέγγιση 
αυτή μπορεί να αναδείξει περαιτέρω το 
δυναμικό καινοτόμων ΜΜΕ και να 
μειώσει σημαντικά τον χρόνο διάθεσης 
στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 
λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 
διαστημική έρευνα στην Ένωση είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικά 
προγράμματα σε ελάχιστα κράτη μέλη. 
Για να διατηρηθεί το τεχνολογικό και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται 
δράση σε επίπεδο Ένωσης για τον 
συντονισμό της διαστημικής έρευνας, την 
προώθηση της συμμετοχής ερευνητών από 
όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη μείωση 
των φραγμών για συνεργατικά διαστημικά 
ερευνητικά έργα πέραν των εθνικών 

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 
διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για
την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
το 25% του προϋπολογισμού τους για το 
διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 
λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 
διαστημική έρευνα στην Ένωση 
εξετάζεται στα εθνικά προγράμματα των 
κρατών μελών. Για να διατηρηθεί το 
τεχνολογικό και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα χρειάζεται δράση σε επίπεδο 
Ένωσης για τον συντονισμό της 
διαστημικής έρευνας, την προώθηση της 
συμμετοχής ερευνητών από όλα τα κράτη 
μέλη, καθώς και τη μείωση των φραγμών 
για συνεργατικά διαστημικά ερευνητικά 
έργα πέραν των εθνικών συνόρων. Αυτό 
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συνόρων. Αυτό πρέπει να γίνει σε 
συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος, ο οποίος διαχειρίστηκε 
επιτυχώς τη βιομηχανική ανάπτυξη 
δορυφόρων και τις αποστολές στο 
απώτατο διάστημα σε διακυβερνητική 
βάση, με κάποια από τα κράτη μέλη από το 
1975. Επιπλέον, οι πληροφορίες που 
διαβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι 
παρέχουν ένα αυξανόμενο δυναμικό 
περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων 
επακόλουθων δορυφορικών υπηρεσιών. 
Πρόκειται για έναν τυπικό τομέα 
δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και πρέπει 
να στηριχθεί με μέτρα για την έρευνα και 
την καινοτομία ώστε να αξιοποιηθούν 
πλήρως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή 
την ευκαιρία και ειδικά από τις σημαντικές 
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 
δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
Ένωσης, το Galileo και το GMES 
(Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας).

πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο 
οποίος διαχειρίστηκε επιτυχώς τη 
βιομηχανική ανάπτυξη δορυφόρων και τις 
αποστολές στο απώτατο διάστημα σε 
διακυβερνητική βάση, με κάποια από τα 
κράτη μέλη από το 1975. Επιπλέον, οι 
πληροφορίες που διαβιβάζουν οι 
ευρωπαϊκοί δορυφόροι παρέχουν ένα 
αυξανόμενο δυναμικό περαιτέρω 
ανάπτυξης καινοτόμων επακόλουθων 
δορυφορικών υπηρεσιών. Πρόκειται για 
έναν τυπικό τομέα δραστηριότητας για τις 
ΜΜΕ και πρέπει να στηριχθεί με μέτρα για 
την έρευνα και την καινοτομία ώστε να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη που 
απορρέουν από αυτή την ευκαιρία και 
ειδικά από τις σημαντικές επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στις δύο 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, 
το Galileo και το GMES (Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας).

Or. en

Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο α –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και 
επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας 
σε συνδυασμό με μια διαστημική 
ερευνητική κοινότητα παγκόσμιας κλάσης 
προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή 
υπεροχή και η ανεξαρτησία στη 
διαστημική τεχνολογία, να προωθηθεί η 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος, 
και να υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία 
με βάση το διάστημα, παραδείγματος χάριν 
με χρήση της τηλεανίχνευσης και των 

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής, καθαρής
και επιχειρηματικής διαστημικής 
βιομηχανίας σε συνδυασμό με μια 
διαστημική ερευνητική κοινότητα 
παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 
διατηρηθεί η ευρωπαϊκή υπεροχή και η 
ανεξαρτησία στη διαστημική τεχνολογία, 
να προωθηθεί η καινοτομία στον τομέα του 
διαστήματος, και να υποβοηθηθεί η επίγεια 
καινοτομία με βάση το διάστημα, 
παραδείγματος χάριν με χρήση της 
τηλεανίχνευσης και των δεδομένων 



PE489.637v01-00 100/167 PR\903054EL.doc

EL

δεδομένων πλοήγησης. πλοήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφιστά την προσοχή στις περιβαλλοντικές βελτιώσεις που απαιτούνται εντός του τομέα του 
διαστήματος.

Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης και 
της συνεισφοράς της Ευρώπης στο 
GMES, του ευρωπαϊκού προγράμματος 
πλοήγησης μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι πιο ρητή η σύνδεση μεταξύ του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και των εμβληματικών προγραμμάτων της ΕΕ που σχετίζονται με το διάστημα, ιδιαίτερα 
του GMES, καθώς και η σύνδεση μεταξύ του GMES και του Παγκόσμιου Δικτύου Συστημάτων 
Γεωσκόπησης.
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Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, τυπικά οι τράπεζες δεν 
έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το 
κεφάλαιο της γνώσης, όπως είναι η 
πνευματική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, 
συχνά είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε 
εταιρείες βασιζόμενες στη γνώση. Αυτό 
έχει ως συνέπεια πολλές καθιερωμένες 
καινοτόμες επιχειρήσεις – μεγάλες αλλά 
και μικρές – να μην μπορούν να πάρουν 
δάνεια για δραστηριότητες Ε&Κ 
υψηλότερου κινδύνου.

Επιπροσθέτως, τυπικά οι τράπεζες δεν 
έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το 
κεφάλαιο της γνώσης, όπως είναι η 
πνευματική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, 
συχνά είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε 
εταιρείες βασιζόμενες στη γνώση. Αυτό 
έχει ως συνέπεια πολλές καθιερωμένες 
καινοτόμες επιχειρήσεις – μεγάλες αλλά 
και μικρές – να μην μπορούν να πάρουν 
δάνεια για δραστηριότητες Ε&Κ 
υψηλότερου κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, που διαχειρίζεται 
την πιστωτική διευκόλυνση εκ μέρους 
της Επιτροπής, θα έχει την εντολή να 
χορηγεί δάνεια σε έργα με υψηλό 
τεχνολογικό ρίσκο και όχι απλώς να 
προσφέρει δάνεια με χαμηλότερα 
επιτόκια σε έργα με χαμηλό τεχνολογικό 
ρίσκο. Στον τομέα της ενέργειας, η 
πιστωτική διευκόλυνση θα καλύπτει έργα 
υψηλότερου κατά μέσο όρο τεχνολογικού 
κινδύνου από αυτά που 
χρηματοδοτούνται από τη 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 
Καταμερισμού του Κινδύνου (ΧΔΚΚ) του 
έβδομου προγράμματος πλαισίου.  Θα 
διατίθεται χρηματοδότηση με τη μορφή 
δανείων χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΧΔΚΚ έτεινε να χρηματοδοτεί επιδείξεις ενεργειακών τεχνολογιών σχετικά χαμηλού 
κινδύνου. Το νέο μέσο θα χρηματοδοτεί έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου. Οι ΜΜΕ με 
μικρούς ισολογισμούς ενδέχεται να χρειάζονται δάνεια χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση ώστε να 
υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες ανάπτυξής τους κατά τα πρώτα στάδια. 
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Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο 2 – εδάφιο 2.2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, αυτή η συζήτηση αφορά 
ιδιαίτερα τις διαδικασίες μεταφοράς 
γνώσεων και τεχνολογίας μεταξύ του 
περιβάλλοντος της δημόσιας έρευνας, η 
οποία πραγματοποιείται στα 
πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα, 
και των εταιρειών, στο πλαίσιο των 
οποίων απαιτείται επικύρωση, μέσω 
αντίστοιχης απόδειξης εννοιών, από τον 
δυνητικό φορέα καινοτομίας για το ότι οι 
γνώσεις και η τεχνολογία που αποτελούν 
αντικείμενο μεταφοράς στηρίζουν την 
αγορά.

Or. es

Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια — δάνεια, 
εγγυήσεις, αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου —
για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό δυναμικό αριστείας.

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε δανειακά κεφάλαια — δάνεια, 
εγγυήσεις, αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 
δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου —
για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 
αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 
στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
με υψηλό κίνδυνο, αλλά και υψηλό
δυναμικό αριστείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υποστηριχθούν ιδιαίτερα οι καινοτομίες υψηλού κινδύνου/υψηλής 
απόδοσης, που συχνά επιφέρουν ριζικές, επαναστατικές καινοτομίες, αλλά τις οποίες οι 
παραδοσιακοί ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί διστάζουν να χρηματοδοτήσουν.

Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο 2 – εδάφιο 2.3 – σημείο α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι ένας εκ των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» είναι να συμβάλει στη γεφύρωση 
του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ της 
Ε&Α και της καινοτομίας, ευνοώντας την 
είσοδο στην αγορά νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών και 
λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο της 
φάσης απόδειξης εννοιών στη διαδικασία 
μεταφοράς γνώσεων, μεσολαβούν οι 
μηχανισμοί που επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση των φάσεων απόδειξης 
εννοιών, οι οποίες είναι απαραίτητες 
προκειμένου να επικυρωθεί το 
ενδιαφέρον, η σχέση και η μελλοντική 
καινοτόμος επίδραση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας ή των 
εφευρέσεων που υπόκεινται σε μεταφορά.

Or. es

Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο 2 – εδάφιο 2.3 – σημείο β – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος για την απόδειξη εννοιών 
στηρίζει τις διαδικασίες μεταφοράς 
γνώσεων και τεχνολογίας στα στάδια πριν 
από τη φάση της βιομηχανοποίησης, με 
στόχο την επαλήθευση και, ενδεχομένως, 
την αύξηση της καινοτόμου επίδρασης 
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στην αγορά της εν λόγω μεταφοράς, 
μειώνοντας, συνεπώς, την αβεβαιότητα 
και τους εγγενείς κινδύνους που ενέχει η 
μεταφορά στον παραγωγικό τομέα των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και των 
εφευρέσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της δημόσιας έρευνας.

Or. es

Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο 3 – εδάφιο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να 
συμπληρώσουν τις εθνικές και 
περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα 
επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν 
τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και άλλων 
φορέων σχετικών με την καινοτομία, 
προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς 
πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί 
ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική 
καινοτομία περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από 
πλευράς ζήτησης, και να υποστηριχθεί ο 
συνυπολογισμός της μεταβαλλόμενης 
φύσης των διαδικασιών καινοτομίας, των 
νέων τεχνολογιών, των αγορών και των 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να 
συμπληρώσουν τις εθνικές και 
περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα 
επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν 
τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και άλλων 
φορέων σχετικών με την καινοτομία, 
προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς 
πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί 
ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική 
καινοτομία περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από 
πλευράς ζήτησης, καθώς και άλλων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
μεταφοράς στον παραγωγικό ιστό της 
έρευνας που πραγματοποιείται στον 
δημόσιο χώρο, και να υποστηριχθεί ο 
συνυπολογισμός της μεταβαλλόμενης 
φύσης των διαδικασιών καινοτομίας, των 
νέων τεχνολογιών, των αγορών και των 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Or. es

Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο 3 – εδάφιο 3.2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Η συμμετοχή στην έρευνα και την 
καινοτομία της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα Ε&Α και την τεχνολογική 
ικανότητα των ΜΜΕ, αυξάνει την 
ικανότητά τους να παράγουν, να 
απορροφούν και να χρησιμοποιούν νέες 
γνώσεις, ενισχύει την οικονομική 
εκμετάλλευση νέων λύσεων, προωθεί την 
καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και 
επιχειρηματικά μοντέλα, προάγει τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 
μεγαλύτερες αγορές και διεθνοποιεί τα 
δίκτυα γνώσης των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ που 
έχουν καθιερώσει μια σωστή διαχείριση 
της καινοτομίας, με αποτέλεσμα συχνά να 
βασίζονται σε εξωτερική εμπειρογνωσία 
και δεξιότητες, υπερτερούν ως προς τις 
επιδόσεις έναντι των υπολοίπων.

Η συμμετοχή στην έρευνα και την 
καινοτομία της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα Ε&Α και την τεχνολογική 
ικανότητα των ΜΜΕ, αυξάνει την 
ικανότητά τους να παράγουν, να 
απορροφούν και να χρησιμοποιούν νέες 
γνώσεις, ενισχύει την οικονομική 
εκμετάλλευση νέων λύσεων, προωθεί την 
καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και 
επιχειρηματικά μοντέλα, προάγει τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 
μεγαλύτερες αγορές και διεθνοποιεί τα 
δίκτυα γνώσης των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ που 
έχουν καθιερώσει μια σωστή διαχείριση 
της καινοτομίας, με αποτέλεσμα συχνά να 
βασίζονται σε εξωτερική εμπειρογνωσία 
και δεξιότητες, υπερτερούν ως προς τις 
επιδόσεις έναντι των υπολοίπων. Οι ΜΜΕ 
διαδραματίζουν, επίσης, ρόλο κλειδί ως 
αποδέκτες και παραλήπτες των 
διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας και 
γνώσεων, συμβάλλοντας στη μεταφορά 
στην αγορά των καινοτομιών που 
προκύπτουν από την έρευνα η οποία 
διεξάγεται στα πανεπιστήμια και στα 
δημόσια ερευνητικά ιδρύματα.

Or. es

Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 
το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 
ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 
απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 
για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 
τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 
μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 
μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 
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προβλέπεται για όλους τους τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

προβλέπεται για όλους τις τύπους 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτομιών τις υπηρεσίες, των μη 
τεχνολογικών καινοτομιών και των 
κοινωνικών καινοτομιών, εφόσον κάθε 
δραστηριότητα έχει σαφή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 
χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 
φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες και αυξάνοντας την 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. Το μέσο 
αυτό θα παρέχει σήμα ποιότητας για τις 
επιτυχημένες ΜΜΕ προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 
αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 
το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 
θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο 3 – εδάφιο 3.3 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(δ α) Στήριξη της μεταφοράς γνώσεων 
και τεχνολογίας μεταξύ της δημόσιας 
έρευνας και της αγοράς.
Στήριξη των διαδικασιών μεταφοράς 
μεταξύ του περιβάλλοντος δημόσιας 
έρευνας και των καινοτόμων ΜΜΕ, ως 
αποτελεσματικό μηχανισμό για τη 
μεταφορά στην αγορά των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και των 
εφευρέσεων που πραγματοποιούνται στα 
πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.

Or. es

Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών. Η σταδιακή ανάπτυξη, 
βασιζόμενη αποκλειστικά στις 
υφιστάμενες γνώσεις, δεν θα καλύψει 
αυτές τις ανάγκες· πρέπει να 
αναζητηθούν και να εφαρμοστούν 
ρηξικέλευθες νεωτεριστικές ιδέες και 
γνώσεις. Θα χρειαστεί στενή συνεργασία 
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μεταξύ των πανεπιστημίων, της 
βιομηχανίας, των παρόχων υπηρεσιών 
υγείας και των ρυθμιστικών οργανισμών 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, τα αναπνευστικά 
νοσήματα, οι νευρολογικές διαταραχές και 
οι διαταραχές της ψυχικής υγείας, το 
υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, και 
διάφοροι λειτουργικοί περιορισμοί είναι 
σημαντικές αιτίες αναπηριών, κακής 
κατάστασης της υγείας και πρόωρων 
θανάτων, και αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Or. en

Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 1 – εδάφιο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
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(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς. Εκτιμάται ότι μόνο η κατάθλιψη 
επηρεάζει 165 εκατομμύρια άτομα στην 
Ένωση με κόστος 118.000 εκατομμύρια 
ευρώ (το 61% αυτών δαπανάται σε 
έμμεσα κόστη για αναρρωτικές άδειες και 
απώλεια της παραγωγικότητας). 

Or. es

Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 1 – εδάφιο 1.1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σπάνιες ασθένειες αποτελούν 
διαταραχές με χαμηλό επιπολασμό αλλά 
υψηλή νοσηρότητα, γεγονός το οποίο 
μεταφράζεται σε υψηλό ποσοστό 
πρόωρης θνησιμότητας που επηρεάζει 
συνολικά εκατομμύρια παιδιά στην 
Ευρώπη. Εντούτοις, η χαμηλή συχνότητα 
εκδήλωσής τους έχει ως αποτέλεσμα τη 
σπανιότητα της έρευνας και ανάπτυξης 
των θεραπειών τους στο πλαίσιο των 
αποκαλούμενων ορφανών φαρμάκων.

Or. es

Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας (π.χ. η ανάγκη για 
θεραπευτικές προσεγγίσεις για σπάνιες, 
παραμελημένες και αυτοάνοσες ασθένειες 
είναι τεράστια), και να διασφαλιστεί για 
όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν ετησίως από ασθένειες που σχετίζονται με 
τη φτώχεια, αλλά και από διαρροϊκές και παραμελημένες τροπικές ασθένειες.  Αποκαλούνται 
«σχετιζόμενες με τη φτώχεια» ή «παραμελημένες» επειδή εξακολουθούν να πλήττουν τα 
φτωχότερα και πιο περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα. Αυτό ισχύει και για τις σπάνιες νόσους, 
εκ των οποίων λιγότερες από 300 ενδιαφέρουν τη βιοφαρμακευτική βιομηχανία, λόγω του 
περιορισμένου αριθμού κρουσμάτων και/ή των περιορισμένων δυνατοτήτων εμπορικής 
εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, παρατηρείται έλλειψη Ε&Α για τα κατάλληλα εργαλεία πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας.

Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
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ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών
ομάδων.

ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 
έρευνας και ανάπτυξης σε περιοχές με 
ενδημικές ασθένειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική πρόοδος στον βιοϊατρικό τομέα παρέχει πρωτοφανείς ευκαιρίες ανάπτυξης 
αποτελεσματικών και οικονομικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προβλημάτων υγείας. Ακόμη υπάρχει ανάγκη για νέα φαρμακευτικά εργαλεία διάγνωσης, 
πρόληψης και αγωγής των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων 
ασθενειών. Η ανακάλυψη εμβολίου για τον ιό του HIV/AIDS, την ελονοσία, νέα εργαλεία 
πρόληψης, πιο αποτελεσματικές διαγνωστικές μέθοδοι για τη φυματίωση και καλύτερη αγωγή 
για τη λεϊσμανίαση ή τη νόσο του ύπνου θα επέφεραν σημαντική βελτίωση των επιπέδων υγείας.

Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η σύσταση 
μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 
χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 
ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 
στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 
απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 
αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 
ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η κατανόηση της 
μοριακής βάσης της ασθένειας, ο 
εντοπισμός καινοτόμων θεραπευτικών 
στρατηγικών και νεωτεριστικών 
πρότυπων συστημάτων, η 
πολυεπιστημονική εφαρμογή της γνώσης 
στη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία 
συστημάτων στον έλεγχο της υγείας, η 
σύσταση μακροχρόνιων ομάδων 
πληθυσμού και η διεξαγωγή κλινικών 
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χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 
σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 
υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 
διαβίωσης.

δοκιμών, η κλινική χρήση τεχνολογιών «-
ωματικής», συστήματα βιοϊατρικής ή η 
ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 
στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 
απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 
αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 
ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 
χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 
σχετιζόμενων με τη φτώχεια, 
παραμελημένων και σπάνιων νόσων, 
καθώς και παροχή λύσεων 
υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 
διαβίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο πληθυσμός των αναπτυσσόμενων χωρών δέχεται το 90% της παγκόσμιας 
επιβάρυνσης λόγω ασθενειών, μόνο το 10% των παγκόσμιων δαπανών για την υγεία 
διοχετεύεται για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών. Μεταξύ 1975 και 2000, από τα 1.393 
φάρμακα που εξελίχθηκαν μόνο τα 16 ήταν για ασθένειες που κατά κύριο λόγο πλήττουν τους 
κατοίκους αναπτυσσόμενων χωρών. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστούν τα 
κενά στην έρευνα και να εξελιχθούν καλύτερες και προσαρμοσμένες θεραπείες για αυτές τις 
ασθένειες.

Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 
Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 
πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 
έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 
ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 
προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 
δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 
νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 
λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 
διαλειτουργικές και στηρίζονται από 
καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 
Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 
πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 
έρευνα μέσω της μεταφοράς θεμελιωδών 
γνώσεων σχετικά με ασθένειες σε νέες 
θεραπευτικές μεθόδους, σε ευρείες 
δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 
προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 
δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 
νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 
λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 
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κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 
συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 
συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 
του ΕΧΕ. Θα αλληλεπιδρά επίσης, όταν 
και όπως χρειάζεται, με δραστηριότητες 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 
και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση.

διαλειτουργικές και στηρίζονται από 
καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές. Προκειμένου να 
προωθηθεί ο στρατηγικός συντονισμός 
της έρευνας και καινοτομίας στον χώρο 
της υγείας σε όλα τα επίπεδα του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και να προαχθεί η διακρατική 
ιατρική έρευνα, θα συσταθεί ένα τομεακό 
διοικητικό συμβούλιο για την υγεία.
Αυτός ο συντονισμός μπορεί να επεκταθεί 
και σε άλλα προγράμματα και εργαλεία 
που σχετίζονται με αυτή την πρόκληση. 
Αυτή η συντονισμένη, ευρωπαϊκή 
προσπάθεια θα αυξήσει τις επιστημονικές 
και ανθρώπινες δυνατότητες στην έρευνα 
στον τομέα της υγείας και θα συμβάλλει 
στην εξελισσόμενη ανάπτυξη του ΕΧΕ. Θα 
αλληλεπιδρά επίσης, όταν και όπως 
χρειάζεται, με δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 
και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υιοθετηθεί η προσέγγιση που βασίζεται στις προκλήσεις, απαιτείται ένας 
συντονισμένος στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Με 
συντονισμό μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός και να βελτιωθεί η χρήση των 
τεχνολογικών πόρων και των υποδομών από το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας που 
σχετίζεται με αυτή την πρόκληση.

Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
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παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων, η τυποποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τυποποίηση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ανταλλαγή και χρήση των δεδομένων.

Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σχετιζόμενες με τη φτώχεια και οι 
παραμελημένες ασθένειες συνιστούν 
παγκόσμιο πρόβλημα και τα κενά στην 
έρευνα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω 
καινοτομιών που θα υπαγορεύονται από 
τις ανάγκες των ασθενών. Η 
επανεμφάνιση παλαιών μεταδιδόμενων 
ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της 
φυματίωσης, στην Ευρώπη, η 
αυξανόμενη επικράτηση νόσων που στις 
ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να 
προληφθούν με εμβολιασμό και το 
διογκούμενο πρόβλημα της αντοχής σε 
αντιμικροβιακά φάρμακα υπογραμμίζουν 
την ανάγκη υιοθέτησης συνολικής 
προσέγγισης και μεγαλύτερης δημόσιας 
υποστήριξης για την Ε&Α για τις 
ασθένειες αυτές που ετησίως σκοτώνουν 
εκατομμύρια άτομα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό ζητείται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μείζονες και τις 
παραμελημένες νόσους στις αναπτυσσόμενες χώρες (2005/2047(INI)). Επίσης, στη Δυτική 
Ευρώπη η πολυανθεκτική φυματίωση (MDR-TB) και η εκτεταμένη ανθεκτική φυματίωση XDR-
TB «μεταδίδονται με ανησυχητικό ρυθμό», σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα 
γονίδια, τους παθογόνους οργανισμούς, το 
κλίμα και την φτώχεια), η βελτίωση της 
προαγωγής της υγείας και της πρόληψης 
ασθενειών, η κατανόηση της βάσης των 
ασθενειών και η βελτίωση της διάγνωσης, 
η ανάπτυξη αποδοτικών ως προς το κόστος 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
βελτίωση της επιτήρησης και της 
ετοιμότητας, η ανάπτυξη νέων και 
καλύτερων προληπτικών εμβολίων και 
φαρμάκων, η χρήση φαρμάκων in-silico 
για τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων αγωγών και η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ψυχοκοινωνικών πτυχών, η βελτίωση των 
ρυθμιστικών διαδικασιών και η 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων που 
αφορούν την πρόσβαση, η καλύτερη 
συλλογή και χρήση των δεδομένων για την 
υγεία, οι τυποποιημένες τεχνικές 
ανάλυσης δεδομένων, η υγιής και ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
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ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
διαφορών και των ανισοτήτων στον τομέα 
της υγείας με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις. Όλες αυτές 
οι δραστηριότητες λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις αναλύσεις φύλου. Οι
δραστηριότητες αξιοποιούν πλήρως τις 
δυνατότητες που παρουσιάζονται για μια 
πραγματικά διεπιστημονική προσέγγιση, 
συνδυάζονται γνώσεις και από τις έξι 
προκλήσεις και τους λοιπούς πυλώνες 
ώστε να διασφαλιστούν λύσεις εντός του 
πεδίου. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ενεργός συμμετοχή των παρόχων 
υπηρεσιών υγείας προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ταχεία απορρόφηση και 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, η κοινωνική κατάσταση και το φύλο είναι 
σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία. Για παράδειγμα, οι φτωχοί άνθρωποι συχνά 
έχουν κακή υγεία για διάφορους λόγους (π.χ. πρόσβαση στην υγεία, έκθεση σε ανθυγιεινές 
συνθήκες διαβίωσης, υποσιτισμός, κ.λπ.).

Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE489.637v01-00 118/167 PR\903054EL.doc

EL

των εσωτερικών υδάτων και βιοοικονομία·

Or. en

Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 
και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, 
προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, παράλληλα με 
ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας υγιεινών 
τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 
και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής και 
επεξεργασίας τροφίμων, προωθώντας τις 
σχετικές υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
παράλληλα με ανταγωνιστικές αλυσίδες 
εφοδιασμού χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο 
επιταχύνεται η μετάβαση σε μια βιώσιμη 
ευρωπαϊκή βιοοικονομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των σημερινών διατροφικών συνηθειών, οι υγιεινές τροφές αποκτούν ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία για τη βελτίωση των προδιαγραφών υγείας και τη μείωση των κινδύνων 
στην Ευρώπη. Αφετέρου, η επεξεργασία των τροφίμων επίσης συνιστά μέρος της διαδικασίας 
παραγωγής των τροφίμων και ως εκ τούτου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου, θαλάσσιου και υδάτινου 
περιβάλλοντος και τη μετατροπή τους σε 
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προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 
αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 
αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 
διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 
εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά τους και να 
παράσχει θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 
παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 
γεωργίας και οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 
έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 
είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 
επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 
αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 
συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 
κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 
Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 
διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 
επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 
συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 
ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 
για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 
διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 
σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 
συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

τρόφιμα, προϊόντα βιολογικής προέλευσης 
και βιοενέργεια, καθώς και σχετικά 
δημόσια αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 
αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 
διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 
εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά τους και να 
παράσχει θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 
παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 
γεωργίας και οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 
έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 
είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 
επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 
αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 
συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 
κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 
Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 
διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 
επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 
συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 
ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 
για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 
διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 
σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 
συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 
Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 
ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 
«Γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Αλλαγή του 
Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 
θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 
για τη δασοκομία, της θεματικής 
στρατηγικής για το έδαφος, της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 
Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 
για την καινοτομία και της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 
βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 
των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 
των ζώων και την ευημερία και 
κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της δράσης για το 
κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 
καλύτερη ενσωμάτωση της έρευνας και 
της καινοτομίας στον τομέα της 
βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 
ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, θα 
παράσχει αποτελέσματα μόχλευσης, θα 
αυξήσει τη σημασία για την κοινωνία και 
θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών 
και ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας.

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 
Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 
ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 
«Γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Αλλαγή του 
Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 
θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 
για τη δασοκομία, της θεματικής 
στρατηγικής για το έδαφος, της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 
Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 
για την καινοτομία και της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 
βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 
των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 
των ζώων και την ευημερία και 
κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της δράσης για το 
κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 
καλύτερη ενσωμάτωση του πλήρους 
κύκλου από τη θεμελιώδη έρευνα στην 
καινοτομία στον τομέα της βιοοικονομίας 
στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ θα 
βελτιώσει σημαντικά την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία τους, θα παράσχει 
αποτελέσματα μόχλευσης, θα αυξήσει τη 
σημασία για την κοινωνία, θα παρέχει 
προϊόντα υγιεινής διατροφής και θα 
συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών και 
ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας.

Or. en
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Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Βιώσιμη γεωργία και δασοκομία α) Βιώσιμη γεωργία, 
συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας 
και δασοκομία.

Or. en

Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο γ– τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Απελευθέρωση του δυναμικού των 
υδάτινων έμβιων πόρων

γ) Απελευθέρωση του δυναμικού της 
αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και των 
θαλάσσιων βιοτεχνολογιών

Or. en

Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Εγκάρσια έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας 
Η εκμετάλλευση των έμβιων και άβιων 
θαλάσσιων πόρων, καθώς και η χρήση 
διαφόρων πηγών θαλάσσιας ενέργειας και 
το ευρύ φάσμα διαφορετικών χρήσεων 
των θαλάσσιων υδάτων θέτουν εγκάρσιες 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
προκλήσεις. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη ρύθμιση 
του κλίματος, αλλά επηρεάζονται 
σημαντικά από τις ανθρώπινες 
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δραστηριότητες στην ενδοχώρα, στις 
ακτές και στη θάλασσα, καθώς και από 
την αλλαγή του κλίματος. Ο γενικός 
σκοπός είναι η ανάπτυξη εγκάρσιας 
επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης 
στον τομέα της θάλασσας και της 
ναυτιλίας προκειμένου να απελευθερωθεί 
το δυναμικό γαλάζιας ανάπτυξης στο 
σύνολο του κλάδου της θάλασσας και της 
ναυτιλίας, ενώ θα προστατεύεται 
παράλληλα το περιβάλλον και θα γίνουν οι 
προσαρμογές στην αλλαγή του κλίματος.  
Αυτή η στρατηγική, συντονισμένη 
προσέγγιση για την έρευνα στον τομέα 
της θάλασσας και της ναυτιλίας στο 
σύνολο των προκλήσεων και πυλώνων 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα στηρίξει επίσης την υλοποίηση 
των συναφών πολιτικών της Ένωσης 
συμβάλλοντας στην επίτευξη των καίριων 
στόχων γαλάζιας ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μια στρατηγική, συντονισμένη προσέγγιση για την έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας σε όλα τα επίπεδα των προκλήσεων και πυλώνων του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», προκειμένου να διασφαλιστεί ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 
δεσμεύσεων και ο συντονισμός με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, ο οποίος 
χρειάζεται επειγόντως ώστε να επιτευχθούν οι καίριοι στόχοι γαλάζιας ανάπτυξης της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ και οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για την 
έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας.

Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 
80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 
καλύπτουν το 20% της τελικής 

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 
80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 
καλύπτουν το 20% της τελικής 
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κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 
συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 
απόδοσης 20%. Η επίτευξη των εν λόγω 
στόχων θα απαιτήσει αναμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος με συνδυασμό 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ενεργειακής ασφάλειας και 
προσιτών τιμών, ενώ συγχρόνως ενισχύει 
την οικονομική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή 
απέχει πόρρω από τον εν λόγω συνολικό 
στόχο. Το 80% του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού συστήματος εξακολουθεί να 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, και ο 
τομέας παράγει το 80% όλων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης. Κάθε χρόνο το 2,5% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
της Ένωσης δαπανάται στις εισαγωγές 
ενέργειας και αυτό ενδέχεται να αυξηθεί. 
Η τάση αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη 
εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου έως το 2050. Ενόψει 
της αστάθειας των τιμών της ενέργειας 
στην παγκόσμια αγορά, σε συνδυασμό με 
ανησυχίες για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 
καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 
εισοδήματός τους στην ενέργεια.

κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 
συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 
απόδοσης 20%. Έως το 2050 θα πρέπει να 
έχει επιτευχθεί μια μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% . 
Όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές που περιέχονται 
στον Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 
2050 υποδεικνύουν ότι οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μέσα 
του τρέχοντος αιώνα θα διαθέτουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο τεχνολογιών παροχής 
ενέργειας.  Επομένως, θα πρέπει τα δύο 
τρίτα του προϋπολογισμού για τη 
συγκεκριμένη πρόκληση να διατεθούν για 
την έρευνα και την καινοτομία στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επίτευξη 
των εν λόγω στόχων θα απαιτήσει 
αναμόρφωση του ενεργειακού συστήματος 
με συνδυασμό χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, ενεργειακής 
ασφάλειας και προσιτών τιμών, ενώ 
συγχρόνως ενισχύει την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η 
Ευρώπη αυτή τη στιγμή απέχει πόρρω από 
τον εν λόγω συνολικό στόχο. Το 80% του 
ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος 
εξακολουθεί να βασίζεται στα ορυκτά 
καύσιμα, και ο τομέας παράγει το 80% 
όλων των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της Ένωσης. Κάθε χρόνο το 
2,5% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ) της Ένωσης δαπανάται 
στις εισαγωγές ενέργειας και αυτό 
ενδέχεται να αυξηθεί. Η τάση αυτή θα 
οδηγήσει σε πλήρη εξάρτηση από τις 
εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου 
έως το 2050. Ενόψει της αστάθειας των 
τιμών της ενέργειας στην παγκόσμια 
αγορά, σε συνδυασμό με ανησυχίες για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, οι βιομηχανίες 
και οι καταναλωτές της Ευρώπης 
δαπανούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο 
του εισοδήματός τους στην ενέργεια.

Or. en
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Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό 
υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα των 
επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα.
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 
θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, εστιάζοντας σε 
δραστηριότητες με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 
υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 
πόρων. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης θα 
στηρίξουν επίσης τα μακροπρόθεσμα 
προγράμματα υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των επιμέρους κρατών μελών, 
θα συνενώσουν τις προσπάθειες με σκοπό 
τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων σε 
δράσεις ευρείας κλίμακας, όπως η 
βιομηχανική επίδειξη και η ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών 
ενεργειακών λύσεων.

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό 
υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα των 
επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα. 
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 
θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, εστιάζοντας σε 
δραστηριότητες με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 
υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 
πόρων και θα πρέπει να εστιάζει στην 
υποστήριξη έργων μεταξύ εταίρων από 
διαφορετικές χώρες που επιθυμούν να 
αναπτύξουν συνεργασίες. Οι δράσεις σε 
επίπεδο Ένωσης θα στηρίξουν επίσης τα 
μακροπρόθεσμα προγράμματα υψηλού 
κινδύνου και υψηλού κόστους, τα οποία 
υπερβαίνουν τις δυνατότητες των 
επιμέρους κρατών μελών, θα συνενώσουν 
τις προσπάθειες με σκοπό τη μείωση των 
επενδυτικών κινδύνων σε δράσεις ευρείας 
κλίμακας, όπως η βιομηχανική επίδειξη 
και η ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
διαλειτουργικών ενεργειακών λύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση της έρευνας σε εθνικό επίπεδο δεν 
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είναι κατάλληλα για τη χρηματοδότηση διεθνών έργων (π.χ. τα χρονοδιαγράμματα των 
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν συμβαδίζουν, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 
διαφορετικά, το εύρος ή οι κανόνες των προγραμμάτων διαφέρουν). Ιδιαίτερα ευκταίος είναι 
ένας μηχανισμός για τη χρηματοδότηση της έρευνας ή της καινοτομίας που θα προβλέπει τη 
διασυνοριακή συνεργασία. Η διαχείριση ενός τέτοιου προγράμματος συνιστά σχεδόν εξ ορισμού 
καθήκον προς εκτέλεση σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 
που είναι αποδοτικό ως προς τη χρήση 
πόρων, φιλικό προς το περιβάλλον, 
ασφαλές και απρόσκοπτο προς όφελος των 
πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 
που είναι αποδοτικό ως προς τη χρήση 
πόρων, φιλικό προς το περιβάλλον, 
ασφαλές και απρόσκοπτο προς όφελος των 
πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Αυτό το σύστημα μεταφορών 
περιλαμβάνει τη φιλοσοφία της «υγιούς 
γήρανσης», ωφελώντας με αυτόν τον 
τρόπο τους πάντες, ανεξάρτητα από 
ηλικία, φύλο και αναπηρία, αλλά 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις 
καθολικού σχεδιασμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έρευνα, ο τρόπος μετακίνησης των πολιτών εντός της πόλης επηρεάζεται 
μεταξύ άλλων από την εργασία, τις οικογενειακές δομές και τις πολιτισμικές επιρροές. 
Επομένως, οι διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν τα μοτίβα μετακίνησης, όπως το φύλο, η 
ηλικία, η κουλτούρα και η οικονομική κατάσταση, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη ενός 
τέτοιου ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών.

Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 
βελτίωση της προσβασιμότητας και η 

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

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 
προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 
σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 
επίσπευση των διατροπικών λύσεων για 
τους επιβάτες (έκδοση διατροπικών 
εισιτηρίων)· η ενίσχυση της 
διατροπικότητας και η ανάπτυξη έξυπνων 
λύσεων προγραμματισμού και διαχείρισης, 
καθώς και η δραστική μείωση του αριθμού 
των δυστυχημάτων (μέσω της βελτίωσης 
της επικοινωνίας μεταξύ των υποδομών, 
των διαχειριστών οδικού δικτύου και των 
οχημάτων μέσω ευφυών συστημάτων, 
καθώς και μέσω της καλύτερης 
κατανόησης της συμπεριφοράς των 
χρηστών του οδικού δικτύου για 
καλύτερες τεχνολογικές λύσεις επί των 
οχημάτων και για πρωτογενή και 
δευτερογενή οδική ασφάλεια) και των 
επιπτώσεων των απειλών κατά της 
ασφάλειας (δηλαδή ανάπτυξη αξιόπιστων 
συστημάτων για εντοπισμό απειλών στην 
αεροπορία, καθώς και η ανάπτυξη 
συσκευών καταγραφής για τη θαλάσσια 
ασφάλεια).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατροπικότητα είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων 
μεταφορών. Κατά συνέπεια, πρέπει να παρέχονται στους χρήστες εύχρηστες και καινοτόμες 
λύσεις ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη του συστήματος.

Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Ευφυής εφοδιαστική
Στόχος είναι ο συνδυασμός των 
εντεινόμενων νέων μοτίβων 
καταναλωτικής συμπεριφοράς με μια 
αποδοτική αλυσίδα εφοδιασμού και τη 
βέλτιστη διανομή εμπορευμάτων σε 
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τοπικό βρόχο.
Οι δραστηριότητες εστιάζουν στη 
βελτίωση της κατανόησης του 
αντικτύπου των νέων και των 
μελλοντικών μοτίβων καταναλωτικής 
συμπεριφοράς και των ζητημάτων 
εφοδιαστικής, κυκλοφορίας και 
συμφόρησης των αστικών 
εμπορευματικών μεταφορών· η ανάπτυξη 
νέων εργαλείων πληροφορικής και 
διαχείρισης για την εφοδιαστική, 
βελτιώνοντας τα συστήματα 
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για τη 
διαχείριση, παρακολούθηση και 
εντοπισμό των ροών εμπορευμάτων, την 
ενοποίηση και την επικοινωνία επί του 
οχήματος και με την υποδομή· η 
ανάπτυξη μη συμβατικών συστημάτων 
για τη διανομή αγαθών· η ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών διατροπικών λύσεων για 
την αλυσίδα εφοδιασμού και πλατφόρμων 
εφοδιαστικής που βελτιώνουν τις ροές 
εμπορευμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευφυής εφοδιαστική θα αποβεί καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
συστημάτων μεταφορών και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ως μια σειρά δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της συναφούς πρόκλησης.

Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταβολές στην κυκλοφορία των ωκεανών και η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων 
υδάτων μπορεί να έχουν σημαντικό και δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 
πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 
τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 
ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 
καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 
προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 
πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 
τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 
ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη,
επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Οι 
προκλήσεις που αφορούν τα ύδατα 
περιλαμβάνουν τη χρήση των υδάτων σε 
αγροτικά, αστικά και βιομηχανικά 
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επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 
και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες.

περιβάλλοντα και την προστασία των 
υδάτινων οικοσυστημάτων. Η καινοτομία 
σε αυτούς τους τομείς θα προσφέρει 
ευκαιρίες για ανάπτυξη και θέσεις 
εργασίας, καθώς και καινοτόμες επιλογές 
που αφορούν την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 
και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάζονται ευρωπαϊκές εταιρικές 
σχέσεις καινοτομίας για την αποδοτική 
χρήση των υδάτινων πόρων και των 
πρώτων υλών.

Or. en

Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 
διαχείριση των φυσικών πόρων που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: προώθηση της κατανόησης της 
λειτουργίας των οικοσυστημάτων, των 
αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
συστήματα και των ρόλων τους στη 
υποστήριξη της οικονομίας και της 
ανθρώπινης ευημερίας. και παροχή 
γνώσεων και εργαλείων για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και τη 
συμμετοχή του κοινού.

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων και 
εργαλείων για μια διαχείριση και 
προστασία των φυσικών πόρων που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: προώθηση της κατανόησης της 
λειτουργίας των οικοσυστημάτων, των 
αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
συστήματα και των ρόλων τους στη 
υποστήριξη της οικονομίας και της 
ανθρώπινης ευημερίας. και παροχή 
γνώσεων και εργαλείων για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και τη 
συμμετοχή του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

6. ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Τονίζεται η κατανόηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος προς 
πιο καινοτόμες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Με αυτή τη νέα προσέγγιση, τονίστηκε ο ρόλος 
των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Αφετέρου, το πρώτο μέρος της πρόκλησης 
«Ασφαλείς κοινωνίες» συμπεριλήφθηκε σε μια νέα πρόκληση: «Προστασία της ελευθερίας και 
της ασφάλειας στην Ευρώπη».

Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση μιας μεγαλύτερης κατανόησης 
της Ευρώπης προκειμένου να 
οικοδομηθούν περισσότερο καινοτόμες 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες.

Or. en

Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μείζονες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 
σημαντικά το μέλλον της - όπως οι 
αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 
αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση, ο κοινωνικός 

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

δημογραφικές αλλαγές, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 
και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 
κουλτούρας καινοτομίας και 
δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 
επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση 
εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς 
θεσμούς και μεταξύ πολιτών εντός και 
εκτός συνόρων. Επιπλέον, ο ρόλος των 
δημόσιων κοινωνικών πολιτικών στην 
Ευρώπη ολοένα και περισσότερο γίνεται 
αντιληπτός ως καίριο στοιχείο για τη 
βιωσιμότητα του ίδιου του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου.
Οι προκλήσεις αυτές είναι τεράστιες και 
απαιτούν ένα ολοένα και πιο σύνθετο 
μείγμα διαφορετικών, αλλά και κοινών, 
ευρωπαϊκών προσεγγίσεων, βάσει 
ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης, που 
μόνο οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες μπορούν να παράσχουν.

Or. en

Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτον, εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές ανισότητες στην Ένωση, τόσο 
μεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό 
τους. Το 2010, ο Δείκτης Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης, ένας συγκεντρωτικός δείκτης 
μέτρησης της προόδου στην υγεία, την 
εκπαίδευση και το εισόδημα, βαθμολογεί 
τα κράτη μέλη της Ένωσης από 0,743 έως 
0,895, αντικατοπτρίζοντας έτσι σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Επίσης, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων: για 
παράδειγμα, η διαφορά αμοιβών μεταξύ 
των δύο φύλων στην Ένωση παραμένει 

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

στο 17,8% υπέρ των ανδρών. Ένας στου 
έξι πολίτες της Ένωσης σήμερα (περίπου 
80 εκατομμύρια άνθρωποι) αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο της φτώχειας. Τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες η φτώχεια των νέων 
ενηλίκων και των οικογενειών με παιδιά 
έχει αυξηθεί. Το ποσοστό ανεργίας στους 
νέους είναι πάνω από 20%. 150 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι (περίπου το 25%) 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
Διαδίκτυο και μάλλον δεν θα αποκτήσουν 
ποτέ επαρκή ψηφιακό γραμματισμό. Η 
πολιτική απάθεια και η πόλωση στις 
εκλογές έχει επίσης αυξηθεί, 
αντικατοπτρίζοντας την παραπαίουσα 
εμπιστοσύνη των πολιτών στα σημερινά 
πολιτικά συστήματα. Τα εν λόγω 
αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
ορισμένες κοινωνικές ομάδες και 
κοινότητες μένουν σταθερά εκτός της 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
ή/και της δημοκρατικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεύτερον, η παραγωγικότητα και οι ρυθμοί 
οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης 
έχουν σχετικά μειωθεί εδώ και τέσσερεις 
δεκαετίες. Επιπλέον, το μερίδιό της στην 
παγκόσμια παραγωγή γνώσης και το 
προβάδισμά της στις επιδόσεις 
καινοτομίας, σε σύγκριση με κύριες 
αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία 
και η Κίνα, μειώνονται ταχέως. Παρά το 
γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει μια ισχυρή 
βάση έρευνας, πρέπει να καταστήσει την 
εν λόγω βάση ισχυρό πλεονέκτημα για 
καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες. Μολονότι 
είναι γνωστό τοις πάσοι ότι η Ευρώπη 
πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην 

Η παραγωγικότητα και οι ρυθμοί 
οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης 
έχουν σχετικά μειωθεί εδώ και τέσσερις 
δεκαετίες. Επιπλέον, το μερίδιό της στην 
παγκόσμια παραγωγή γνώσης και το 
προβάδισμά της στις επιδόσεις 
καινοτομίας, σε σύγκριση με κύριες 
αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία 
και η Κίνα, μειώνονται ταχέως. Παρά το 
γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει μια ισχυρή 
βάση έρευνας, πρέπει να καταστήσει την 
εν λόγω βάση ισχυρό πλεονέκτημα για 
καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες. Μολονότι 
είναι γνωστό τοις πάσοι ότι η Ευρώπη 
πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην 
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επιστήμη και την καινοτομία, οφείλει 
επίσης να συντονίσει τις εν λόγω 
επενδύσεις πολύ πιο έξυπνα από ό,τι στο 
παρελθόν: περισσότερο από το 95% των
εθνικών προϋπολογισμών για την Ε&Α 
δαπανάται χωρίς καθόλου συντονισμό σε 
ολόκληρη την Ένωση, μια σημαντική 
δυνητική σπατάλη πόρων σε μια περίοδο 
συρρίκνωσης των δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι ικανότητες 
καινοτομίας των κρατών μελών της 
Ένωσης, παρά την όποια πρόσφατη 
σύγκλιση, παραμένουν πολύ 
διαφορετικές, με μεγάλες αποκλίσεις 
μεταξύ των «πρωτοπόρων της 
καινοτομίας» και των «μέτριων 
καινοτόμων»38.

επιστήμη και την καινοτομία, οφείλει 
επίσης να συντονίσει τις εν λόγω 
επενδύσεις πολύ πιο έξυπνα από ό,τι στο 
παρελθόν: περισσότερο από το 95% των 
εθνικών προϋπολογισμών για την Ε&Α 
δαπανάται χωρίς συγκεκριμένο
συντονισμό σε ολόκληρη την Ένωση, μια 
σημαντική δυνητική ευκαιρία σε μια 
περίοδο συρρίκνωσης των δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η ανισορροπία θα καλυφθεί στον νέο ειδικό στόχο «Εξάπλωση της αριστείας και 
διεύρυνση της συμμετοχής» στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Επιστήμη αριστείας».

Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
τρομοκρατία, επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής 
ζωής, είτε για άλλες μορφές κοινωνικών 
και οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα 
θύματα εγκλημάτων κάθε χρόνο στην 
Ευρώπη είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια39 . Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 

διαγράφεται
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2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 
παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 
ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 
και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 
τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 
Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο το οποίο 
αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως και σε παραβιάσεις της 
ιδιωτικής ζωής που πλήττουν άτομα ή 
ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Η 
αύξηση της ανασφάλειας στην 
καθημερινή ζωή και λόγω απρόβλεπτων 
καταστάσεων είναι πιθανόν να 
υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
όχι μόνο στα θεσμικά όργανα αλλά και 
μεταξύ τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ασφάλειας εξετάζονται στη νέα πρόκληση «Προστασία της ελευθερίας και της 
ασφάλειας στην Ευρώπη».

Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω προκλήσεις πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από κοινού και με 
καινοτόμους τρόπους, διότι 
αλληλεπιδρούν με πολύπλοκους και συχνά 

διαγράφεται
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απροσδόκητους τρόπους. Η καινοτομία 
μπορεί να οδηγήσει στην αποδυνάμωση 
της απουσίας αποκλεισμών, όπως 
διαπιστώνεται, για παράδειγμα, στα 
φαινόμενα του ψηφιακού χάσματος ή του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας. 
Η κοινωνική καινοτομία, η κοινωνική 
εμπιστοσύνη και ασφάλεια είναι μερικές 
φορές δύσκολο να ενταχθούν σε 
πολιτικές, για παράδειγμα σε κοινωνικά 
υποβαθμισμένες περιοχές μεγαλουπόλεων 
της Ευρώπης. Επιπροσθέτως, η σύζευξη 
καινοτομίας και εξελισσόμενων 
απαιτήσεων των πολιτών οδηγεί, επίσης, 
τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
φορείς να εξεύρουν νέες απαντήσεις που 
υπερβαίνουν τα κατεστημένα όρια μεταξύ 
τομέων, δραστηριοτήτων, αγαθών ή 
υπηρεσιών. Φαινόμενα όπως η ανάπτυξη 
του Διαδικτύου, των χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων, της γηράσκουσας 
οικονομίας και της οικολογικής 
κοινωνίας δείχνουν εύγλωττα πόσο 
μεγάλη είναι η ανάγκη να σκεφτούμε και 
να ανταποκριθούμε σε αυτά τα θέματα 
ως προς τις πτυχές τους που αφορούν την 
απουσία αποκλεισμών, την καινοτομία 
και την ασφάλεια ταυτοχρόνως.

Or. en

Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 
λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 
απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 
ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 
έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 
μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 
καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 
πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 

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

επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 
υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 
που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 
προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 
επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 
αλληλεγγύης, συντονισμού και 
δημιουργικότητας που καθιστούν την 
Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου 
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς σε 
σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου. 
Ακόμη περισσότερο από ό,τι σε άλλους 
τομείς έρευνας που σχετίζονται με 
μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις, 
απαιτούνται τόσο η έρευνα με γνώμονα 
τον στόχο (ανταποκρινόμενη σε εκ των 
προτέρων καθορισμένα συγκεκριμένα 
ερωτήματα έρευνας) όσο και η έρευνα 
από τη βάση προς την κορυφή (με 
ελεύθερη πρωτοβουλία των ίδιων των 
ερευνητών) για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.  
Τέλος, απαιτείται μια περισσότερο 
στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 
με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω προκλήσεις υπερβαίνουν τα 
εθνικά σύνορα και, συνεπώς, απαιτούν 
πολυπλοκότερες συγκριτικές αναλύσεις 
της κινητικότητας (προσώπων, αγαθών, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων, αλλά και 
ικανοτήτων και γνώσεων) και των 
μορφών θεσμικής συνεργασίας, των 
διαπολιτισμικών αλληλεπιδράσεων και 
της διεθνούς συνεργασίας. Εάν αυτές δεν
κατανοηθούν βαθύτερα και δεν 
προβλεφθούν, οι δυνάμεις της 
παγκοσμιοποίησης θα ωθήσουν και τις 

Οι εν λόγω προκλήσεις υπερβαίνουν τα 
εθνικά σύνορα και, συνεπώς, απαιτούν 
πολυπλοκότερες συγκριτικές αναλύσεις σε 
όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οι 
συνδέσεις τους με εθνικές και ευρωπαϊκές 
δημόσιες πολιτικές στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης όχι μόνο δίνουν τη 
δυνατότητα θέσπισης αμοιβαία 
αναγνωρισμένων θεματολογίων έρευνας, 
αλλά και παρέχουν μια κοινή και 
πυκνότερη ευρωπαϊκή γνώση, βάσει της 
οποίας μπορούν να κατανοηθούν και να 



PR\903054EL.doc 137/167 PE489.637v01-00

EL

ευρωπαϊκές χώρες σε αμοιβαίο 
ανταγωνισμό αντί για συνεργασία, 
υπερτονίζοντας έτσι τις διαφορές στην 
Ευρώπη παρά τα κοινά σημεία και τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ συνεργασίας και 
ανταγωνισμού. Η αντιμετώπιση των εν 
λόγω κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων 
καίριας σημασίας μόνο σε εθνικό επίπεδο 
εγκυμονεί τον κίνδυνο μη αποδοτικής 
χρήσης των πόρων, εξαγωγής των 
προβλημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές και 
μη ευρωπαϊκές χώρες, και όξυνσης των 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 
εντάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν 
άμεσα τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής 
Συνθήκης όσον αφορά τις αξίες της, 
ιδίως τον τίτλο Ι της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

αξιολογηθούν καλύτερα εθνικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές βάσει 
τεκμηρίωσης.

Or. en

Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 
την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 

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

Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Θα υπάρξει αλληλεπίδραση με 
τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και θα επιδιωχθεί ο 
συντονισμός με τις άμεσες δράσεις του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι η μεγαλύτερη κατανόηση 
των κοινωνιακών αλλαγών στην Ευρώπη, 
του αντίκτυπού τους στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ένταξη και των 
βασικών συνεπειών τους για την ευημερία 
και την ποιότητα ζωής των ατόμων, των 
οικογενειών και των κοινωνιών. Οι 
βασικές προκλήσεις που χρήζουν 
αντιμετώπισης αφορούν τα ευρωπαϊκά 
μοντέλα κοινωνικής συνοχής και 
ευημερίας και την ανάγκη για μια 
σημαντική γνωστική βάση στους τομείς 
των ανισοτήτων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των δημογραφικών 
αλλαγών και της γηράσκουσας κοινωνίας, 
των μεταβάσεων στην προσωπική και 
οικογενειακή ζωή, των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, της 
μετανάστευσης και της κινητικότητας, 
της εκπαίδευσης και της δια βίου 
μάθησης, της πολυγλωσσίας, των 
κοινωνικών πολιτικών και της δυναμικής 
της διακυβέρνησης, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη την οικονομική και κοινωνική 
ποικιλομορφία στην Ευρώπη.
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περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Η έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών μπορεί να 
διαδραματίσει εν προκειμένω σημαντικό 
ρόλο. Η έρευνα θα στηρίξει τους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής στον 
σχεδιασμό πολιτικών που καταπολεμούν 
τη φτώχεια και προλαμβάνουν την 
ανάπτυξη διαφόρων μορφών διαιρέσεων, 
διακρίσεων και ανισοτήτων στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως η ανισότητα 
των φύλων ή το ψηφιακό χάσμα ή το 
χάσμα καινοτομίας, καθώς και σε σχέση με 
άλλες περιοχές του πλανήτη. Ειδικότερα, 
θα συμβάλλει στην υλοποίηση και 
προσαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι: Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
κατανόηση των ανωτέρω προκλήσεων, η 
σύγκρισή τους σε επίπεδο Ευρώπης και η 
συνεισφορά ώστε να αναπτυχθούν:

Or. en

Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 

α) μηχανισμοί για την προώθηση έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
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ανάπτυξης· οικονομικής ανάπτυξης λαμβάνοντας 
υπόψη την οικονομική και κοινωνική 
ποικιλομορφία στην Ευρώπη και τη 
δυναμική αλλαγής που τη χαρακτηρίζει·

Or. en

Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών 
χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη·

β) πρακτικές και πολιτικές για τη 
δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς στην Ευρώπη, ενισχύοντας 
τη βάση γνώσεων σε τομείς όπως οι 
ανισότητες, οι δημογραφικές και 
οικογενειακές αλλαγές, η κινητικότητα, η 
εκπαίδευση και οι κοινωνικές πολιτικές, 
καθώς και η πολιτειότητα·

Or. en

Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) προσπάθειες να αντιμετωπίζονται τα 
ευρωπαϊκά μοντέλα κοινωνικής συνοχής 
και ευημερίας ως διεθνή μέτρα 
σύγκρισης·

Or. en

Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου της 
Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα·

Or. en

Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η γεφύρωση του χάσματος έρευνας και 
καινοτομίας στην Ευρώπη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 
Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 
και την καινοτομία, και η προώθηση 
συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 
στήριξη για έρευνα που αφορά την
ανάπτυξη του ΕΧΕ και την ανάπτυξη 
πλαισίου συνθηκών για την καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης μιας καλύτερης 
κατανόησης των κοινωνιακών 
περιορισμών και ευκαιριών και του ρόλου 
τους στη διαδικασία καινοτομίας.

Or. en
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Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης και 
η στήριξη της Ένωσης Καινοτομίας και 
του ΕΧΕ·

α) η ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης και 
η στήριξη της Ένωσης Καινοτομίας και 
του ΕΧΕ σε ένα πλαίσιο αντίξοων 
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η έρευνα και σύγκριση των 
διαδικασιών που παρέχουν ευνοϊκό 
περιβάλλον για τη δημιουργικότητα και 
την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ



PE489.637v01-00 144/167 PR\903054EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η προώθηση της συνεκτικής και
αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

δ) η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
η συνεκτική και αποτελεσματική 
συνεργασία με τρίτες χώρες προαγάγει την 
καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ασφάλειας εξετάζονται στη νέα πρόκληση «Προστασία της ελευθερίας και της 
ασφάλειας στην Ευρώπη».

Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
6a.1. Ειδικός στόχος
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Ειδικός στόχος είναι η προστασία της 
ελευθερίας και η προαγωγή της 
ασφάλειας στην Ευρώπη σε ένα πλαίσιο 
παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων και 
ολοένα και πιο εξελιγμένων απειλών.
Η ειρήνη ποτέ άλλοτε δεν ήταν καλύτερα 
εδραιωμένη στην Ευρώπη και τα επίπεδα 
ασφάλειας που απολαμβάνουν οι 
ευρωπαίοι πολίτες είναι εξαιρετικά υψηλά 
σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου. 
Εντούτοις, η Ευρώπη εξακολουθεί να 
είναι ευάλωτη σε ένα περιβάλλον ολοένα 
και εντονότερης παγκοσμιοποίησης, στο 
οποίο οι κοινωνίες είναι αντιμέτωπες με 
διαρκώς διογκούμενες και τεχνικά πιο 
εξελιγμένες απειλές κατά της ασφάλειάς 
τους.
Η απειλή μεγάλης κλίμακας 
στρατιωτικών επιθέσεων έχει 
υποχωρήσει και πλέον τα ζητήματα 
ασφάλειας εστιάζουν σε νέες 
πολύπλευρες, αλληλεξαρτούμενες και 
διακρατικές απειλές. Κατά συνέπεια η 
αντίληψη της ασφάλειας έχει διευρυνθεί 
και από τον στρατιωτικό ορισμό έφτασε 
να περιλαμβάνει και άλλες πτυχές όπως 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος, η πολιτική 
σταθερότητα και η δημοκρατία, τα 
κοινωνικά ζητήματα, η πολιτισμική και 
θρησκευτική ταυτότητα ή η 
μετανάστευση. Σε αυτό το πλαίσιο οι 
εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της 
ασφάλειας συνδέονται άρρηκτα. Οι 
σημερινές απειλές κατά της ασφάλειας 
και της ελευθερίας είναι πολυάριθμες, 
σύνθετες και ρευστές και περιλαμβάνουν 
την τρομοκρατία, το οργανωμένο 
έγκλημα, τις επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, την πειρατεία, την 
περιφερειακή αστάθεια ή τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές μεταξύ 
άλλων. Οι απειλές αυτές έχουν σημαντικό 
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και 
απαιτούν αντίστοιχη ποικιλομορφία 
δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης.
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Το άμεσο κόστος εγκλημάτων, 
τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Η τρομοκρατία έχει επιδείξει τις 
μοιραίες συνέπειές της σε διάφορα μέρη 
της Ευρώπης με κόστος χιλιάδες ζωές 
και σημαντικές οικονομικές ζημίες. Οι 
πολίτες, οι επιχειρήσεις και τα θεσμικά 
όργανα συμμετέχουν ολοένα και 
περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 
τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 
Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο το οποίο 
αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως και σε παραβιάσεις της 
ιδιωτικής ζωής που πλήττουν άτομα ή 
ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Η 
αύξηση της ανασφάλειας στην 
καθημερινή ζωή και λόγω απρόβλεπτων 
καταστάσεων είναι πιθανόν να 
υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
όχι μόνο στα θεσμικά όργανα αλλά και 
μεταξύ τους.
Η αναζήτηση και εφαρμογή λύσεων υπέρ 
της ασφάλειας συνεπάγεται την επιδίωξη 
μιας κοινωνικά αποδεκτής ισορροπίας 
μεταξύ της ασφάλειας και άλλων αξιών 
όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η 
ισότητα ή το κράτος δικαίου. Αυτή η 
ισορροπία πρέπει να συνιστά το θεμέλιο 
κάθε δραστηριότητας για την παροχή 
ασφάλειας στους ευρωπαίους πολίτες.
6a.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 
ΕΕ
Κανένα κράτος μέλος από μόνο του δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
απειλές διότι οι περισσότερες προκλήσεις 
για την ασφάλεια είναι διασυνοριακές και 
διατομεακές με αποτέλεσμα να απαιτούν 
σύνθετες και ευρείες συγκριτικές 
αναλύσεις και ενισχυμένες μορφές 
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θεσμικής και διεθνούς συνεργασίας.
Προκειμένου να προστατεύσει την 
ελευθερία και την ασφάλεια, η Ένωση 
απαιτεί αποτελεσματικές απαντήσεις με 
χρήση ενός ολοκληρωμένου και 
καινοτόμου συνόλου εσωτερικών και 
εξωτερικών μέσων ασφάλειας. Η έρευνα 
και η καινοτομία μπορούν να 
διαδραματίσουν έναν σαφή 
υποστηρικτικό ρόλο ως στοιχεία που 
διευκολύνουν την ανάπτυξη δυνάμεων, 
αλλά από μόνες τους δεν μπορούν να 
εγγυηθούν την ασφάλεια. Οι 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
θα πρέπει να αποσκοπούν στην πρόληψη, 
αποτροπή, προετοιμασία για και 
προστασία από απειλές κατά της 
ασφάλειας. Επιπλέον, η ασφάλεια 
εμφανίζει θεμελιώδεις προκλήσεις που 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
ανεξάρτητα και ανά τομέα, αλλά 
χρειάζονται πιο φιλόδοξες, συντονισμένες 
και ολιστικές προσεγγίσεις.
Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
αλλά και με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, συνιστά καίριο στοιχείο 
αυτής της πρόκλησης.
Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση 
και την προσαρμογή των κύριων 
πολιτικών της Ένωσης με στόχο την 
πρόληψη, αποτροπή, προετοιμασία για 
και προστασία από τις απειλές κατά της 
ασφάλειας, την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, και τη 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση καταστροφών.
6a.3. Γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων
Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 
της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 
ασφάλεια και η διασφάλιση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 
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εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 
ταυτόχρονη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των τομέων της 
ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της 
Ένωσης. Οι δραστηριότητες θα 
περιλαμβάνουν έμφαση στην έρευνα και 
την ανάπτυξη της επόμενης γενεάς 
καινοτόμων λύσεων, με εργασία επί 
νεωτερικών εννοιών και σχεδίων, και 
διαλειτουργικά πρότυπα. Αυτό θα γίνει με 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και 
λύσεων που αντιμετωπίζουν τα κενά 
ασφάλειας και οδηγούν στην πρόληψη 
των απειλών κατά της ασφάλειας. Οι εν 
λόγω δραστηριότητες που 
προσανατολίζονται στην εκτέλεση 
αποστολών θα ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 
χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 
διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών και διεθνών αρχών, των 
αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 
δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 
μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις των απειλών κατά της 
ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 
κοινωνιακές πτυχές.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:
α) η αύξηση της προστασίας των πολιτών 
και η καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας·
 β) η προστασία και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των κρίσιμων έργων 
υποδομής·
γ) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων·
δ) η παροχή και αναβάθμιση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·
ε) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·
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στ) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και 
της ελευθερίας και η αναβάθμιση της 
κοινωνιακής διάστασης της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών και 
πολιτισμικών πτυχών της·
ζ) η στήριξη των πολιτικών της Ένωσης 
για την εσωτερική και εξωτερική 
ασφάλεια και ο ρόλος της διεθνούς 
επιστημονικής συνεργασίας ως μέσου για 
την ειρήνη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιδιαίτερη φύση της διάστασης της ασφάλειας αιτιολογεί τον διαχωρισμό της προηγούμενης 
πρόκλησης «Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» και τη δημιουργία της 
νέας πρόκλησης «Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας στην Ευρώπη». Η διατύπωση 
και το περιεχόμενο έχουν προσαρμοστεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν με 
αποτελεσματικότητα και συνοχή τις μείζονες προκλήσεις που δέχεται η Ευρώπη σε αυτόν τον 
τομέα.

Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος IV – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση έχει καθορίσει ένα φιλόδοξο 
πολιτικό θεματολόγιο για το 2020, το 
οποίο πραγματεύεται ένα σύνολο 
πολύπλοκων και αλληλένδετων 
προκλήσεων, όπως η βιώσιμη διαχείριση 
πόρων και η ανταγωνιστικότητα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς 
οι εν λόγω προκλήσεις, είναι απαραίτητη 
μια ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση η 
οποία διατέμνει διαφορετικούς 
επιστημονικούς κλάδους και επιτρέπει την 
ορθή εκτίμηση των πολιτικών επιλογών. 
Το ΚΚΕρ, ενισχύοντας περαιτέρω τον 
ρόλο του ως επιστημονική υπηρεσία για τη 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ, θα παρέχει την 
απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική 
στήριξη σε όλα τα στάδια του κύκλου 
χάραξης πολιτικής, από τη σύλληψη έως 

Η Ένωση έχει καθορίσει ένα φιλόδοξο 
πολιτικό θεματολόγιο για το 2020, το 
οποίο πραγματεύεται ένα σύνολο 
πολύπλοκων και αλληλένδετων 
προκλήσεων, όπως η βιώσιμη διαχείριση 
πόρων και η ανταγωνιστικότητα. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς 
οι εν λόγω προκλήσεις, είναι απαραίτητη 
μια ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση η 
οποία διατέμνει διαφορετικούς 
επιστημονικούς κλάδους και επιτρέπει την 
ορθή εκτίμηση των πολιτικών επιλογών. 
Το ΚΚΕρ, ενισχύοντας περαιτέρω τον 
ρόλο του ως επιστημονική υπηρεσία για τη 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ, θα παρέχει την 
απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική 
στήριξη σε όλα τα στάδια του κύκλου 
χάραξης πολιτικής, από τη σύλληψη έως 



PR\903054EL.doc 151/167 PE489.637v01-00

EL

την υλοποίηση και την εκτίμηση. Για το 
σκοπό αυτό, θα επικεντρώσει την έρευνά 
του καθαρά στις πολιτικές προτεραιότητες 
της Ένωσης, με παράλληλη ενίσχυση των 
εγκάρσιων ικανοτήτων. Η ανεξαρτησία 
του ΚΚΕρ από συγκεκριμένα συμφέροντα, 
ιδιωτικά ή εθνικά, σε συνδυασμό με τον 
επιστημονικοτεχνικό του ρόλο αναφοράς 
τού επιτρέπει να διευκολύνει την 
απαραίτητη επίτευξη συναίνεσης μεταξύ 
των ενδιαφερομένων μερών και των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Τα κράτη 
μέλη και οι πολίτες της ΕΕ επωφελούνται
από την έρευνα του ΚΚΕρ, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα αισθητό σε τομείς όπως η υγεία 
και η προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, η υλική ασφάλεια και η 
προστασία προσώπων, και η διαχείριση 
κρίσεων και καταστροφών.

την υλοποίηση και την εκτίμηση. Για το 
σκοπό αυτό, θα επικεντρώσει την έρευνά 
του καθαρά στις πολιτικές προτεραιότητες 
της Ένωσης, με παράλληλη ενίσχυση των 
εγκάρσιων ικανοτήτων. Η ανεξαρτησία 
του ΚΚΕρ από συγκεκριμένα συμφέροντα, 
ιδιωτικά ή εθνικά, σε συνδυασμό με τον 
επιστημονικοτεχνικό του ρόλο αναφοράς 
τού επιτρέπει να διευκολύνει την 
απαραίτητη επίτευξη συναίνεσης μεταξύ 
των ενδιαφερομένων μερών και των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες θα επωφεληθούν
από την υποστήριξη από το ΚΚΕρ των 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσής τους 
και από την έρευνά του, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα αισθητό σε τομείς όπως η υγεία 
και η προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, η υλική ασφάλεια και η 
προστασία προσώπων, και η διαχείριση 
κρίσεων και καταστροφών. Οι πολίτες της 
Ένωσης επίσης θα ωφεληθούν από αυτή 
την έρευνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές και περιφερειακές αρχές 
αναμένεται να ωφεληθούν από τη στήριξη του ΚΚΕρ στην ανάπτυξη των έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσής τους.

Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 

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

την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 
δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 
προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 
και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών και δίνοντας ώθηση στη 
σύσταση καινοτόμων νέων επιχειρήσεων. 
Με τον τρόπο αυτό, το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει 
πλήρως στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020» και κυρίως 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών «Ένωση 
Καινοτομίας» και «Νεολαία σε κίνηση».
Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του 
ΕΙΚΤ μέσω των ΚΓΚ θα συμβάλλουν 
στην εφαρμογή των ειδικών στόχων των 
«κοινωνιακών προκλήσεων» και της 
«υπεροχής στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» που 
θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του ειδικού 
προγράμματος του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συνδεθεί η δραστηριότητα των ΚΓΚ με άλλους συναφείς στόχους σε άλλα 
μέρη του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ιδιαιτερότητα του ΕΙΚΤ είναι να ενώσει 
την εκπαίδευση και την 
επιχειρηματικότητα με την έρευνα και την 
καινοτομία ως κρίκους σε μια ενιαία 
αλυσίδα καινοτομίας σε ολόκληρη την 
Ένωση και πέραν αυτής, επιφέροντας 
αύξηση των καινοτόμων υπηρεσιών, 
προϊόντων και διαδικασιών που 
καταλήγουν στην αγορά.
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Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημόσια συμμετοχή των ΚΓΚ απαιτεί διαφάνεια και ανοικτό χαρακτήρα προκειμένου να 
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αποφευχθούν οι αβάσιμες διακρίσεις και να διευρυνθεί η συμμετοχή.

Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΚΓΚ θα πρέπει να είναι ανοικτές στη συμμετοχή των ΜΜΕ, καθώς οι ΜΜΕ αποτελούν το 
μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ευκαιρίες υπό μορφή νεοσύστατων 
επιχειρήσεων και εταιρειών τεχνοβλαστών, 
αλλά και εντός των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο δεν θα είναι 
μόνο οι τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά 
και οι κοινωνικές και μη τεχνολογικές 
καινοτομίες και η προαγωγή της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να προαχθούν η κοινωνική καινοτομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
καθώς συνιστούν μεταξύ άλλων προϋπόθεση για τη βελτίωση της επίδοσης της Ευρώπης στον 
τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας.

Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 
ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 
σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 
υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 
αλλαγή του κλίματος ή η βιώσιμη 
ενέργεια. Με την αντιμετώπιση των 
κύριων κοινωνιακών προκλήσεων με 
συγκεντρωτικό τρόπο, το ΕΙΚΤ θα 
προωθήσει τις διεπιστημονικές και 
πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και θα 
συμβάλει στην επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 
στις ΚΓΚ. Ιδιαίτερα το ΕΙΚΤ θα 
αναπτύξει το δυναμικό για μη 
τεχνολογικές, οργανωτικές και 
συστημικές καινοτομίες, καθώς και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα ως 
απαραίτητο συμπλήρωμα στην 
τεχνολογική και βιομηχανική της 
εστίαση.

Or. en



PE489.637v01-00 158/167 PR\903054EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να προαχθούν η κοινωνική καινοτομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
καθώς συνιστούν μεταξύ άλλων προϋπόθεση για τη βελτίωση της επίδοσης της Ευρώπης στον 
τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας.

Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί να πρωτοστατήσει σε 
νέες προσεγγίσεις της καινοτομίας και να 
αναπτύξει μια κοινή κουλτούρα 
καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, 
μεταξύ άλλων ανταλλάσσοντας τις 
διαφορετικές εμπειρίες των οικείων ΚΓΚ 
μέσω ποικίλων μηχανισμών διάδοσης, 
όπως μιας πλατφόρμας ενδιαφερομένων 
μερών, μιας δεξαμενής ευρεσιτεχνιών και 
ενός προγράμματος υποτροφιών

Or. en

Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως με την 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 
δρώντας συμπληρωματικά ως προς άλλες 
πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Θα 
δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση και, 
συνεπώς, θα διαδραματίσει πρωτοποριακό 
ρόλο στο τοπίο της ευρωπαϊκής 
καινοτομίας. Όσον αφορά τη 

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

συνεισφοράς θα αποδίδεται στις ΚΓΚ με 
ανταγωνιστικό τρόπο, βάσει αξιολόγησης 
των ετήσιων σχεδίων, στόχων, 
αποτελεσμάτων και περαιτέρω 
δυνατοτήτων. Όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ 
θα βασιστεί σταθερά στον ισχυρό 
αντίκτυπο της μόχλευσης, κινητοποιώντας 
τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ 
ολοκλήρου νέα μέσα για τη στοχευμένη 
στήριξη μεμονωμένων δραστηριοτήτων 
μέσω του Ιδρύματος του EIΚT.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ετήσια συνεισφορά στα διάφορα ΚΓΚ θα πρέπει να εξαρτάται από την επιτευχθείσα πρόοδο 
και τα αποτελέσματα.

Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – πρώτος αστερίσκος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975 
εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια 
ευρώ για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 

*Συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 57,6%
για τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και 
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκ του οποίου
20% για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 27,6% για τις 
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νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια 
ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 
προηγμένα υλικά και την προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση, 575 
εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 
και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το 
διάστημα. Κατά συνέπεια, 6.663 
εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής.

νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και 
την προηγμένη κατασκευή και 
μεταποίηση, 3,7% για τη βιοτεχνολογία 
και 11,1% για το διάστημα. Κατά 
συνέπεια, το 42,8% θα διατεθεί για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – δεύτερος αστερίσκος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Περίπου το 28,3% του εν λόγω ποσού 
μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση
έργων του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET). 
Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί να 
διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – τρίτος αστερίσκος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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άρθρο 26 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 220

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – Ανάλυση του προϋπολογισμού – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

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

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

Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

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

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

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

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

εκ των οποίων 150 για 
το EIΚT

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

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

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

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

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

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212
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ΣΥΝΟΛΟ 87740

Τροπολογία

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 33,2%

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15,7%

2. Μελλοντικές και αναδυόμενες επιστήμες και τεχνολογίες 3,5%

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

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών) 3,6%

5. Εξάπλωση της αριστείας 0,9%

6. Επιστήμη και κοινωνία 0,4%

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 24,0%

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

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

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 2,8%

ΙΙΙ Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 37,7%

1. Υγεία και ευεξία 10,2%

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

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

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

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

6. Κατανοώντας τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τις κοινωνιακές αλλαγές 2,0%

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

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 100%
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Τροπολογία 221

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα

Πρόγραμμα πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
2020»
Σύνολο «εργαλείων»
Ο καθολικός χαρακτήρας του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», οι πολλαπλοί στόχοι του, τα 
χαρακτηριστικά του και το εύρος των 
δραστηριοτήτων που καλύπτει 
επιβάλλουν την ύπαρξη ποικιλομορφίας 
μέσων εφαρμογής («εργαλείων») και την 
ευέλικτη χρήση αυτών. 
Σκοπός του παρόντος πίνακα είναι δώσει 
μια επισκόπηση του συνόλου των 
εργαλείων που προτείνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
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2002» και που συνεπάγονται 
χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
Το σύνολο των εργαλείων αξιοποιεί την 
εμπειρία που αποκομίσθηκε μέσω των 
διαδοχικών ερευνητικών προγραμμάτων 
πλαισίων, με ορισμένες βελτιώσεις, και 
μια γενική προσπάθεια απλούστευσης 
των εργαλείων. Ένας πολύ περιορισμένος 
αριθμός νέων εργαλείων έχει θεσπισθεί 
στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020», γεγονός που ανταποκρίνεται σε 
σαφές αίτημα των συμμετεχόντων και 
μετά από πιλοτική δοκιμή στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο.

Πρωταρχικός στόχος Περιγραφή Κύρια μορφή 
χρηματοδότησης1/υλοποί

ησης

Στήριξη ατόμων 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (ΕΣΕ)

Επιμέρους ερευνητές που πραγματοποιούν έρευνα αιχμής Επιχορηγήσεις

Δράσεις "Μαρία 
Σκλοντόφσκα-Κιουρί»

Κατάρτιση στην έρευνα και σταδιοδρομία και ανταλλαγή γνώσεων μέσω της διασυνοριακής 
και διατομεακής κινητικότητας 

Επιχορηγήσεις

Στήριξη συνεργατικής 
έρευνας και καινοτομίας 

Συνεργατικά έργα Πανεπιστήμια, οργανισμοί διεξαγωγής έρευνας και επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων των 
ΜΜΕ), σε συνεργασία με κοινούς στόχους και επιμερισμένες ικανότητες, προς επίτευξη 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας,  

Grants, Prizes, 
Procurement
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[ΜΝΕΤ (Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες επιστήμες και τεχνολογίες)-   σε διάφορους 
τομείς επιστήμης και μηχανικής, διαμορφώνοντας τη βάση για ριζικά νέες τεχνολογίες]  

Ειδική στήριξη προς τις 
ΜΜΕ

Μέτρα για τις ΜΜΕ (του 
τύπου «Έρευνα για την 
καινοτομία στις μικρές 
επιχειρήσεις» 

Γεφύρωση του χάσματος χρηματοδότησης κατά την πρώιμη φάση της έρευνας και 
καινοτομίας υψηλού κινδύνου, μέσω σταδιακής στήριξης που θα καλύπτει ολόκληρο τον 
κύκλο καινοτομίας και θα απευθύνεται σε όλους τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ

Επιχορηγήσεις
Financial instruments 
(debt and equity)

Στήριξη προς ΜΜΕ 
υψηλής τεχνολογίας

Καινοτομία με βάση τις ανάγκες της αγοράς των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α, απευθυνόμενη 
σε τομείς έντασης έρευνας.

[Article 185 - TFEU] 

Στήριξη των υποδομών Προώθηση ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας κλάσης, προσβάσιμες από όλους τους 
ερευνητές στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν και πλήρης αξιοποίησή τους

Grants, Procurement

Στήριξη της 
χρηματοδότησης μόχλευσης

Αντιμετώπιση των ελλείψεων όσον αφορά τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω 
πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων για καινοτόμες εταιρείες και έργα με μοχλό την 
Ε&Α και την καινοτομία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης 

Financial instruments 
(debt and equity)

Στήριξη των συμπράξεων
Συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα
(συμβατικές ΣΔΙΤ)

Συμβατική συμφωνία μεταξύ εταίρων, η οποία καθορίζει τους στόχους της σύμπραξης, τις 
αντίστοιχες δεσμεύσεις των εταίρων, τους κύριους δείκτες απόδοσης και τα αποτελέσματα 
που πρέπει να παραδοθούν

Επιχορηγήσεις  

Συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα
(ΚΠΤ)

Κοινές επιχειρήσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων, όπου αιτιολογείται το εύρος 
και η κλίμακα των επιδιωκόμενων στόχων, δέουσα δέσμευση από τον ιδιωτικό τομέα και 
απαραίτητοι πόροι

[Article 187 - TFEU] 2

Συμπράξεις μεταξύ 
δημοσίων φορέων 
(Δίκτυο ΕΧΕ, δυνητική 
στήριξη προς ΚΠΤ) 

Προετοιμασία και δημιουργία δομών για τις συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων Επιχορηγήσεις

Συμπράξεις μεταξύ 
δημοσίων φορέων 
(άρθρο 185) 

Από κοινού στήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής προγράμματος ή δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας από φορείς του δημοσίου ή φορείς με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο 

[Article 185 - TFEU] ii
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Κοινότητες γνώσης και 
καινοτομίας (ΚΓΚ)

ολοκληρωμένες σε μεγάλο βαθμό εταιρικές σχέσεις, στις οποίες συμμετέχουν πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι συντελεστές καινοτομίας και 
ασχολούνται σε μακροπρόθεσμη βάση με ειδικές κοινωνιακές προκλήσεις

[Article 173 (3) - TFEU] ii

Or. en

                                               
1  Τέσσερις είναι οι βασικές μορφές χρηματοδότησης στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»: επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτικά μέσα 
(χρέος και κεφάλαια)

2 Ήδη εδραιωμένες οντότητες μπορούν επίσης να κάνουν χρήση των διαθέσιμων μορφών χρηματοδότησης


