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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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0811),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 182(4) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C7-0509/2011),

– 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 Προϋπολογισμών, 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας, της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής  Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Η Ένωση έχει ως στόχο την ενίσχυση 
των επιστημονικών και τεχνολογικών της 
βάσεων δημιουργώντας έναν Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας («ΕΧΕ»), στον οποίο οι 
ερευνητές, η επιστημονική γνώση και η 
τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα την Ένωση να 
γίνει πιο ανταγωνιστική, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας 
της. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, 
η Ένωση πρέπει να διεξάγει 
δραστηριότητες για την εφαρμογή της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης, να προάγει τη διεθνή 
συνεργασία, να διαδώσει και να 
βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα και να 
τονώσει την εκπαίδευση και την 
κινητικότητα.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
διεύρυνση της συμμετοχής έτσι ώστε να 
αξιοποιηθεί το δυναμικό της δεξαμενής 
ταλέντων της Ευρώπης και να 
βελτιστοποιηθεί η οικονομική και 
κοινωνική επίδραση της έρευνας, κάτι το 
οποίο θα πρέπει να συμβάλει στο κλείσιμο 
του χάσματος της έρευνας και της 
καινοτομίας στην Ευρώπη.

Or. en
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Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψηl 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Υφίσταται ανάγκη κρίσιμης σημασίας 
να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία 
της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και 
να εξασφαλιστεί η διάθεση έρευνας και 
ταλέντων διεθνών προδιαγραφών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και 
ευημερία της Ευρώπης. Το μέρος Ι 
«Επιστήμη αριστείας» πρέπει να στηρίζει 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας στους τομείς της 
έρευνας αιχμής, των μελλοντικών και 
αναδυόμενων τεχνολογιών, των δράσεων 
Μαρία Κιουρί και των ευρωπαϊκών 
ερευνητικών υποδομών. Οι εν λόγω 

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

λόγω δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν 
στη μακροπρόθεσμη αύξηση των 
ικανοτήτων, εστιάζοντας κυρίως στη 
επόμενη γενιά της επιστήμης, των 
συστημάτων και των ερευνητών και στη 
στήριξη των ανερχόμενων ταλέντων από 
όλη την Ένωση και από τις συνδεδεμένες 
χώρες. Οι δραστηριότητες της Ένωσης για 
την στήριξη της αριστείας στην επιστήμη 
πρέπει να συμβάλλουν στην παγιοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να 
καταστήσουν το επιστημονικό σύστημα 
της Ένωσης ανταγωνιστικότερο και 
ελκυστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία: σε όλο το κείμενο κάθε φορά που αναφέρεται το όνομα «Μαρία Κιουρί» 
θα πρέπει να αντικαθίσταται με το «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί».

Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

υψηλού κινδύνου και να παρασχεθεί 
πανευρωπαϊκή υποστήριξη για την 
καινοτομία σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Οι δραστηριότητες θα 
πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
έρευνας και καινοτομίας δίνοντας 
έμφαση στις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την καινοτομία, όπως οι 
πειραματικές δραστηριότητες, η επίδειξη, 
οι κλίνες δοκιμών, και να στηρίζουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, την προ-
τυποποιητική έρευνα, την κατάρτιση 
προτύπων και την εφαρμογή στην αγορά 
των καινοτομιών. 

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Η διαστημική έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής 
παρατήρησης, της δορυφορικής 
πλοήγησης και της βιομηχανίας, των 
υποδομών (στο έδαφος και το διάστημα), 
των υπηρεσιών και των εφαρμογών των 
δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, που 
αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα της 
Ένωσης, πρέπει να ενταχθεί ως 
συγκροτημένο στοιχείο στο μέρος ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή» ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιστημονικές, 
οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις 
και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως ενιαίο μέρος του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών (ΚΚΕρ) πρέπει να συνεχίσει να 
συμβάλει στην παροχή ανεξάρτητης 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
πελατών, για τη διατύπωση, την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση 
των ενωσιακών πολιτικών. Προκειμένου 
να ανταποκριθεί στην αποστολή του το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών πρέπει να διεξάγει 
έρευνα ανώτατης ποιότητας. Το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών, κατά τη διεξαγωγή των 
άμεσων δράσεων σύμφωνα με την 
αποστολή του, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στους τομείς που απασχολούν 
ιδιαιτέρως την Ένωση, ήτοι την έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, την ασφάλεια και την 
υπηκοότητα και την «Ευρώπη στον 
κόσμο».

(12) Ως ενιαίο μέρος του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών (ΚΚΕρ) πρέπει να συνεχίσει να 
συμβάλει στην παροχή ανεξάρτητης 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
πελατών, για τη διατύπωση, την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση 
των ενωσιακών πολιτικών. Το ΚΚΕρ θα 
πρέπει επίσης να συνδράμει στη λήψη 
αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο με τα αποτελέσματα της 
έρευνας και της καινοτομίας.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην 
αποστολή του το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
πρέπει να διεξάγει έρευνα ανώτατης 
ποιότητας. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών, 
κατά τη διεξαγωγή των άμεσων δράσεων 
σύμφωνα με την αποστολή του, πρέπει να 
δίδει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που 
απασχολούν ιδιαιτέρως την Ένωση, ήτοι 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την ασφάλεια και 
την υπηκοότητα και την «Ευρώπη στον 
κόσμο».

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15a. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»,του οποίου κύρια κινητήριος 
δύναμη είναι η αριστεία, πρέπει θα πρέπει 
να δημιουργήσει, μέσω της «κλίμακας 
αριστείας», μεγαλύτερη συνέργεια, 
συμπληρωματικότητα και 
διαλειτουργικότητα με διαρθρωτικά 
ταμεία, των οποίων η κύρια κινητήρια 
δύναμη είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και 
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η έξυπνη εξειδίκευση, εξασφαλίζοντας τη 
δημιουργία γεφυρών προς αμφότερες τις 
κατευθύνσεις που να συνδέουν τα δύο 
προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15β. Οι Ευρωπαϊκές τοπικές και 
περιφερειακές αρχές πρέπει να 
διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο 
στην εφαρμογή του ΕΧΕ και τη 
διασφάλιση αποτελεσματικού 
συντονισμού των χρηματοδοτικών μέσων 
της Ένωσης, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά 
την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, στο πλαίσιο 
των περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας βάσει της έξυπνης 
εξειδίκευσης. Οι περιφέρειες επίσης 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διάδοση και την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» και στην παροχή 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεξιότητες ενίσχυσης, εκπαίδευση και 
ανάπτυξη σταδιοδρομίας, μέσω των 

γ) δεξιότητες ενίσχυσης, εκπαίδευση και 
ανάπτυξη σταδιοδρομίας, μέσω των 
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δράσεων Μαρία Σκλοντόφσκα-
Κιουρί·(«δράσεις Μαρία Κιουρί»)·

δράσεων Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί·

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διάδοση της αριστείας και διεύρυνση 
της συμμετοχής

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αριστεία θα πρέπει να αξιοποιείται πλήρως ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)



PR\903346EL.doc 13/140 PE489.688v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) προστασία της ελευθερίας και της 
ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών 
της.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους βασικούς 
δείκτες επιδόσεων που αντιστοιχούν στους 
εδικούς στόχους οι οποίοι καθορίζονται 
στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους βασικούς 
δείκτες επιδόσεων που αντιστοιχούν στους 
ειδικούς στόχους οι οποίοι καθορίζονται 
στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 
άρθρου καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Οι 
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άρθρου καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. δείκτες επιδόσεων για την αξιολόγηση 
της προόδου σε ό,τι αφορά τους γενικούς 
στόχους του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» ορίζονται στο Παράρτημα Ι του 
Κανονισμού (ΕΕ) aριθ. ΧΧ/ΧΧ 
[Ορίζοντας 2020].

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 κατανέμεται στα τέσσερα 
μέρη που καθορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020]. Η ενδεικτική κατανομή 
του προϋπολογισμού για τους ειδικούς 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 της 
παρούσας απόφασης και το μέγιστο 
συνολικό ποσό της συμμετοχής στις 
δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020].

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 κατανέμεται στα τέσσερα 
μέρη που καθορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 παράγραφος 2 
και 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020]. Η 
ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού 
για τους ειδικούς στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας 
απόφασης και το μέγιστο συνολικό ποσό 
της συμμετοχής στις δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020].

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει κοινά ή χωριστά 
προγράμματα εργασιών για την υλοποίηση 
των μερών Ι, II και ΙΙΙ του παρόντος 
ειδικού προγράμματος που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) 

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

και γ), πλην της υλοποίησης των δράσεων 
στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Ενίσχυση 
της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης 
στην έρευνα αιχμής». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.
Απαιτείται αποτελεσματικός συντονισμός 
μεταξύ των τριών κυρίων
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020». 

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πρέπει να καθιερωθεί ο συντονισμός 
στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας 
βάσει θεματικών επιστημονικών 
γνωμοδοτικών συμβουλίων. Αυτό θα 
συνδράμει στον καθορισμό 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
βάσει της βέλτιστης ηγεσίας και θα 
παρέχει την ώθηση και τα μέσα που είναι 
απαραίτητα για την προώθηση της 
διάδρασης και των συνεργειών σε 
μεγαλύτερη κλίμακα. Ο συντονισμός θα 
αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό και 
θα βελτιώσει τη χρήση των πόρων 
τεχνολογίας και υποδομών από ολόκληρη 
την ερευνητική κοινότητα που σχετίζεται 
με κάθε θεματική ενότητα. Οι 
στρατηγικές ενέργειες και ο 
επιστημονικός συντονισμός θα 
διασφαλίσουν εξαρχής τη συνδρομή 
εμπειρογνωμόνων στην πολιτική, θα 
προάγουν την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα με την κατανόηση 
της περιπλοκότητας του κύκλου 
καινοτομίας και την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής περισσότερων ερευνητών 
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πέραν των συνόρων. 

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στα προγράμματα εργασιών για την 
υλοποίηση των μερών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχεία α), β) και γ), καθορίζονται οι προς 
επίτευξη στόχοι, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και 
ο συνολικός τους προϋπολογισμός, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, 
ενδεικτικών πληροφοριών σχετικά με τις 
δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα. 
Περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των 
προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη 
του ποσού που κατανέμεται σε κάθε 
δράση, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, καθώς και πολυετή 
προσέγγιση και στρατηγικές κατευθύνσεις 
για τα επόμενα έτη υλοποίησης. Όσον 
αφορά τις επιχορηγήσεις, τα εν λόγω 
προγράμματα περιλαμβάνουν τις 
προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια 
αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης. Τα προγράμματα 
εργασιών επιτρέπουν προσεγγίσεις από τη 
βάση προς την κορυφή που 
αντιμετωπίζουν τους στόχους με 
καινοτόμες μεθόδους.

6. Στα προγράμματα εργασιών για την 
υλοποίηση των μερών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχεία α), β) και γ), καθορίζονται οι προς 
επίτευξη στόχοι, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και 
ο συνολικός τους προϋπολογισμός, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, 
ενδεικτικών πληροφοριών σχετικά με τις 
δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα. 
Περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των 
προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη 
του ποσού που κατανέμεται σε κάθε 
δράση, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, καθώς και πολυετή 
προσέγγιση και στρατηγικές κατευθύνσεις 
για τα επόμενα έτη υλοποίησης. Όσον 
αφορά τις επιχορηγήσεις, τα εν λόγω 
προγράμματα περιλαμβάνουν τις 
προτεραιότητες, τα κριτήρια αξιολόγησης 
και το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης. Τα προγράμματα 
εργασιών επιτρέπουν προσεγγίσεις, και 
στις τρεις προτεραιότητες, από τη βάση 
προς την κορυφή που αντιμετωπίζουν τους 
στόχους με καινοτόμες μεθόδους.

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ορθή διαχείριση του σχεδίου θα 
εκτιμάται στην ανάλυση των επιδόσεων 
των υπαλλήλων της Επιτροπής και των 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία. Μόνο μια ολιστική 

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική, κοινωνική,
πολιτισμική και θεσμική καινοτομία. Θα 



PE489.688v01-00 18/140 PR\903346EL.doc

EL

προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να 
αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και να δημιουργήσει νέες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες.

ενθαρρύνεται επίσης η καινοτομία στις 
υπηρεσίες με την επένδυση στις 
διεπιστημονικές δεξιότητες, τη 
δημιουργία ικανοτήτων, τη γνώση και 
την αξία βάσει λύσεων σε ό,τι αφορά τις 
υπηρεσίες και τα άυλα στοιχεία. Μόνο μια 
ολιστική προσέγγιση της καινοτομίας 
μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις 
κοινωνιακές προκλήσεις και να 
δημιουργήσει νέες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις 
της δικής τους επιλογής.

Σε ό,τι αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις θα πρέπει να ακολουθηθεί μία 
προσέγγιση βασισμένη στην πρόκληση, 
στο πλαίσιο της οποίας η βασική 
επιστήμη, η εφαρμοσμένη έρευνα, η 
μεταφορά γνώσης και η καινοτομία θα 
αποτελούν εξίσου σημαντικά και 
αλληλοσυνδεόμενα χαρακτηριστικά. Για 
να διασφαλιστεί η απαραίτητη ισορροπία 
ανάμεσα στην ΕΑΚ που βασίζεται στη 
συναίνεση και αυτή που είναι 
ρηξικέλευθη, τουλάχιστον το 15% του 
προϋπολογισμού των κοινωνικών 
προκλήσεων θα πρέπει να ακολουθούν τη 
λογική από κάτω προς τα πάνω με 
ανοιχτές προσκλήσεις (χωρίς 
προκαθορισμένα θέματα πρόσκλησης). 
Επιπλέον, οι κοινωνιακές προκλήσεις και 
οι τεχνολογίες εφαρμογής και οι 
βιομηχανικές τεχνολογίες θα πρέπει να 
διέπονται από μία ορθή ισορροπία μεταξύ 
μικρότερων και μεγαλύτερων σχεδίων, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 
δομή κάθε τομέα, τον τύπο της 
δραστηριότητας, το τοπίο της 
τεχνολογίας και της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 

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

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

Or. en
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Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως ΜΝΕΤ νοούνται οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες επιστήμες και τεχνολογίες, βλέπε την 
οριζόντια τροπολογία στο Παράρτημα1 – τμήμα 1- σημείο 2- εισαγωγικό μέρος
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Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Θα προαχθεί η ελεύθερη ανοιχτή 
πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, επιστημονικά 
στοιχεία που έχουν παραχθεί ή συλλεχθεί 
στο πλαίσιο έρευνας που έχει 
χρηματοδοτηθεί από τον πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διεθνής συνεργασία με εταίρους σε 
τρίτες χώρες είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλών 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και 
ειδικότερα, εκείνων που σχετίζονται με τις 
εξωτερικές πολιτικές και τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της ΕΕ. Αυτό ισχύει για όλες 
τις παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020. Η διεθνής συνεργασία 
είναι επίσης σημαντική για την έρευνα 
αιχμής και τη βασική έρευνα προκειμένου 
να αξιοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν 
από αναδυόμενες ευκαιρίες στις επιστήμες 
και την τεχνολογία. Η προώθηση 
ερευνητών και η κινητικότητα του 
προσωπικού που ασχολείται με την 
καινοτομία σε διεθνή κλίμακα είναι, κατά 
συνέπεια, σημαντική για την ενίσχυση 
αυτής της παγκόσμιας συνεργασίας. Οι 

Η διεθνής συνεργασία με κύριους 
στρατηγικούς εταίρους σε τρίτες χώρες 
είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση πολλών ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
και ειδικότερα, εκείνων που σχετίζονται με 
τις εξωτερικές πολιτικές και τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της ΕΕ. Η διεθνής συνεργασία 
είναι επίσης σημαντική για την έρευνα 
αιχμής και τη βασική έρευνα προκειμένου 
να αξιοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν 
από αναδυόμενες ευκαιρίες στις επιστήμες 
και την τεχνολογία. Η προώθηση 
ερευνητών και η κινητικότητα του 
προσωπικού που ασχολείται με την 
καινοτομία σε διεθνή κλίμακα είναι, κατά 
συνέπεια, σημαντική για την ενίσχυση 
αυτής της παγκόσμιας συνεργασίας. Οι 
δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο είναι 
εξίσου σημαντικές για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
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δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο είναι 
εξίσου σημαντικές για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας με την προώθηση της 
διείσδυσης και της εμπορίας καινοτόμων 
τεχνολογιών, για παράδειγμα μέσω της 
ανάπτυξης προτύπων και κατευθυντηρίων 
γραμμών σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσω 
της προώθησης της αποδοχής και της 
εγκατάστασης ευρωπαϊκών λύσεων εκτός 
Ευρώπης.

βιομηχανίας με την προώθηση της 
διείσδυσης και της εμπορίας καινοτόμων 
τεχνολογιών, για παράδειγμα μέσω της 
ανάπτυξης προτύπων και κατευθυντηρίων 
γραμμών σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσω 
της προώθησης της αποδοχής και της 
εγκατάστασης ευρωπαϊκών λύσεων εκτός 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Η συνέχιση και η γεωγραφική 
επέκταση σε άλλες αναπτυσσόμενες 
περιοχές  της Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές 
Δοκιμές (EDCTP2) στον τομέα των 
κλινικών δοκιμών από τη Φάση I-IV για 
ιατρικές παρεμβάσεις κατά του HIV, της 
ελονοσίας και της φυματίωσης και 
παραμελημένων ασθενειών·

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) Ο διακανονισμός εφαρμογής για 
τις δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στον 
τομέα Εσωτερικής Ασφάλειας/Πολιτικής 
Ασφάλειας/ Έρευνας, υπεγράφη στις 18 
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Νοεμβρίου 2010·

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) Υποστηρίζονται οι δραστηριότητες 
που προτείνονται βάσει του πρώτου 
πυλώνα «Πρόσβαση στις πρώτες ύλες 
στις παγκόσμιες αγορές, χωρίς 
στρέβλωση των όρων» στην 
Ανακοίνωσης της Επιτροπής της 4ης

Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Πρωτοβουλία 
για τις πρώτες ύλες – Κάλυψη των 
ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και 
απασχόληση στην Ευρώπη», με στόχο τη 
διασφάλιση της πρόσβασης της 
Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας σε πρώτες ύλες 
σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συνδρομή 
για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε 
πρώτες ύλες από διεθνείς αγορές υπό 
τους ίδιους όρους με άλλους 
βιομηχανικούς ανταγωνιστές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξάρτηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας (και οι 
θέσεις απασχόλησης που παρέχονται από αυτή) από πρώτες ύλες εκτός ΕΕ είχε διαπιστωθεί ήδη 
από την ΕΚ (COM(2008)699, COM (2011)28, COM(2012)82, Συμπεράσματα 
του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» της 10ης Μαρτίου 2011). Σε ό,τι αφορά τη σημασία του 
εν λόγω ζητήματος στο θεματολόγιο της ΕΕ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η Διεθνής Συνεργασία 
με τις κύριες περιοχές συνεργασίας.

Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, συγκεκριμένα της Υποσαχάριας 
Αφρικής, στον τομέα της 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας 
για τη μείωση της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) Η συνέχιση της συνεργασίας με τη 
Βραζιλία στην έρευνα για τα βιοκαύσιμα, 
με κύριο αντικείμενο τα βιοκαύσιμα 
δεύτερης γενιάς.

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 δομείται 
γύρω από τους στόχους που ορίζονται ως 
προς τα τρία κύρια μέρη του: ανάπτυξη της 
επιστήμης αριστείας, δημιουργία 
βιομηχανικής υπεροχής και αντιμετώπιση 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση 
επαρκούς συντονισμού μεταξύ των μερών 
αυτών και της πλήρους αξιοποίησης των 
συνεργειών μεταξύ όλων των ειδικών 
στόχων για τη μεγιστοποίηση του 
συνδυασμένου τους αντίκτυπου στους 
υψηλότερου επιπέδου στόχους πολιτικής 
της Ένωσης. Οι στόχοι του προγράμματος 

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 δομείται 
γύρω από τους στόχους που ορίζονται ως 
προς τα τρία κύρια μέρη του: ανάπτυξη της 
επιστήμης αριστείας, δημιουργία 
βιομηχανικής υπεροχής και αντιμετώπιση
των κοινωνιακών προκλήσεων. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση 
επαρκούς συντονισμού μεταξύ των μερών 
αυτών και της πλήρους αξιοποίησης των 
συνεργειών μεταξύ όλων των ειδικών 
στόχων για τη μεγιστοποίηση του 
συνδυασμένου τους αντίκτυπου στους 
υψηλότερου επιπέδου στόχους πολιτικής 
της Ένωσης. Οι στόχοι του προγράμματος 
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Ορίζοντας 2020 θα επιδιωχθούν, 
επομένως, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων, 
υπερβαίνοντας κατά πολύ τα όρια μιας 
προσέγγισης που βασίζεται απλά σε 
παραδοσιακούς κλάδους της επιστήμης και 
της τεχνολογίας και σε οικονομικούς 
τομείς.

Ορίζοντας 2020 θα επιδιωχθούν, 
επομένως, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων, 
υπερβαίνοντας κατά πολύ τα όρια μιας 
προσέγγισης που βασίζεται απλά σε 
παραδοσιακούς κλάδους της επιστήμης και 
της τεχνολογίας και σε οικονομικούς 
τομείς, προάγοντας για παράδειγμα 
καινοτόμες παγκόσμιες συνεργασίες 
εκτός των συνηθισμένων ομίλων 
επιχειρήσεων, προσφέροντας ευέλικτα, 
καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης και 
επένδυσης τα οποία προσαρμόζονται στα 
ταχέως αναπτυσσόμενα χαρτοφυλάκια.

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στο 
συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 με τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 
όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική ή το πρόγραμμα 
Erasmus για όλους: το πρόγραμμα της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον Αθλητισμό 
ή το πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη, 
το πρόγραμμα Life, απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους (NER300).
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στόχου της δημιουργίας βιομηχανικής 
υπεροχής στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προαναφερθείς συντονισμός 
περιλαμβάνει την απαραίτητη 
συνάρθρωση με τα ταμεία πολιτικής για 
τη συνοχή, στα οποία η υποστήριξη της 
ανάπτυξης δυνατοτήτων για έρευνα και 
καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο 
δύναται να ενεργήσει ως «κλίμακα 
αριστείας» και η καθιέρωση 
περιφερειακών κέντρων αριστείας 
δύναται να συνδράμει στο κλείσιμο του 
χάσματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία θα πρέπει να 
αναπτυχθούν στο έπακρο για να 
στηρίξουν την ανάπτυξη δυνατοτήτων 
στις περιοχές μέσω ειδικών 
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην 
ίδρυση κέντρων αριστείας, τον 
εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων, την 
αγορά επιστημονικού εξοπλισμού, τη 
μεταφορά τοπικής τεχνολογίας, την 
υποστήριξη σε νεοσύστατες ή 
καινοτόμους εταιρείες, την τοπική 
διάδραση μεταξύ της βιομηχανίας και 
του ακαδημαϊκού χώρου, τη δημιουργία 
ομάδων στους τομείς προτεραιότητας του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και να 
λειτουργήσουν ως πηγή μικρών 
επιδοτήσεων για την ετοιμασία 
προτάσεων που πρόκειται να υποβληθούν 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020». Αυτό θα επιτρέψει την 
ανάπτυξη κλίμακας αριστείας, η οποία θα 
έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη 
συμμετοχή των εν λόγω περιοχών στο 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», βάσει 
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ποιότητας και αριστείας.
Ως απόρροια από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», τα διαρθρωτικά 
ταμεία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση 
ή τη συγχρηματοδότηση της συνέχειας 
των ερευνητικών σχεδίων του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και για 
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας με τέτοιο τρόπο ώστε να 
προαχθεί η εύκολη πρόσβαση στη γνώση 
ή να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της 
απορρέουσας γνώσης σε όρους άμεσης 
οικονομικής ή κοινωνιακής χρήσης 
αυτής·
Δημιουργία μεγαλύτερης συνέργειας, 
συμπληρωματικότητας και 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα μέσα 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» του 
οποίου κύρια κινητήρια δύναμη είναι η 
αριστεία και των διαρθρωτικών ταμείων 
-μέσω της κλίμακας αριστείας- των 
οποίων η κύρια κινητήρια δύναμη είναι η 
ανάπτυξη ικανοτήτων και η έξυπνη 
εξειδίκευση, εξασφαλίζοντας τη 
δημιουργία γεφυρών προς αμφότερες τις 
κατευθύνσεις που να συνδέουν τα δύο 
προγράμματα.
Τα σχέδια του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να προσελκύσουν 
επιπρόσθετη χρηματοδότηση από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία, την ΕΤΕπ και τον 
ιδιωτικό τομέα, κάτι που προϋποθέτει την 
υιοθέτηση μιας προσέγγισης πολλαπλών 
χρηματοδοτήσεων.
Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα κοινό 
πανευρωπαϊκό ταμείο που να 
χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία για την προαγωγή της 
συνεργατικής ευρωπαϊκής έρευνας.

Or. en
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Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι υφιστάμενες συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιων φορέων και μεταξύ δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων δύνανται να 
ενισχυθούν από το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020, υπό την προϋπόθεση ότι 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του εν λόγω προγράμματος, ότι πληρούν 
τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 
για το πρόγραμμα και ότι έχουν 
πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο σε 
σχέση με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την επίδειξη (ΠΠ7), σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΧΧ/ΧΧ [Ορίζοντας 2020]. Νέες 
καινοτόμες συνεργασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
συνεργασιών ανάπτυξης προϊόντων 
δύνανται επίσης να λάβουν στήριξη 
εφόσον συνάδουν με τους στόχους του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 
πληρούν τα κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεργασία με το δίκτυο της 
πρωτοβουλίας Eureka, έναν φυσικό 
εταίρο για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των καινοτόμων 
χαρακτηριστικών συνοχής στις πολιτικές, 
κυρίως όταν καταρτίζονται 
περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας 
έξυπνης εξειδίκευσης, θα συμβάλει στην 
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επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» και ως εκ τούτου θα 
παγιοποιήσει περαιτέρω την Ένωση 
Καινοτομίας

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρωτοβουλίες βάσει του άρθρου 185 
της Συνθήκης που υποστηρίχτηκαν βάσει 
του ΠΠ6 και του ΠΠ7 και για τις οποίες 
δύναται να δοθεί περαιτέρω ενίσχυση 
βάσει των παραπάνω όρων, είναι οι εξής: η 
Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές 
Δοκιμές (EDCTP), η Αυτόνομη Διαβίωση 
Υποβοηθούμενη από το Περιβάλλον 
(AAL), το Πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα 
(BONUS), το Eurostars και το Ευρωπαϊκό 
Ερευνητικό Πρόγραμμα Μετρολογίας. 
Περαιτέρω στήριξη ενδέχεται να 
παρασχεθεί στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό 
Ενεργειακής Έρευνας (EERA) που 
συστήθηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο 
ΣΕΤ).

Οι πρωτοβουλίες βάσει του άρθρου 185 
της Συνθήκης που υποστηρίχτηκαν βάσει 
του ΠΠ6 και του ΠΠ7 και για τις οποίες 
δύναται να δοθεί περαιτέρω ενίσχυση 
βάσει των παραπάνω όρων, είναι οι εξής: η 
Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές 
Δοκιμές (EDCTP), η Αυτόνομη Διαβίωση 
Υποβοηθούμενη από το Περιβάλλον 
(AAL), το Πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα 
(BONUS), το Eurostars και το Ευρωπαϊκό 
Ερευνητικό Πρόγραμμα Μετρολογίας. Η 
μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα δύναται να παρασχεθεί μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών τεχνολογικών 
πλατφόρμων.  Περαιτέρω στήριξη 
ενδέχεται να παρασχεθεί στον Ευρωπαϊκό 
Συνασπισμό Ενεργειακής Έρευνας 
(EERA) που συστήθηκε στο πλαίσιο του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ).

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος I – σημείο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μελλοντικές και αναδυόμενες 
τεχνολογίες

2. Μελλοντικές και αναδυόμενες 
επιστήμες και τεχνολογίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία: κάθε φορά που αναφέρονται οι «μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες» ή «ΜΝΤ» θα πρέπει να αντικαθίστανται από τις «μελλοντικές και 
νεοεμφανιζόμενες επιστήμες και τεχνολογίες» ή «ΜΝΕΤ» σε όλο το κείμενο.
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Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – παράγραφος 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
της πρόκλησης αυτής βασίζονται στην 
επιστήμη, είναι μεγάλης κλίμακας, 
διεπιστημονικές και αφορούν ένα 
ιδεαλιστικό ενιαίο στόχο. Αντιμετωπίζουν 

Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
της πρόκλησης αυτής βασίζονται στην 
επιστήμη, είναι μεγάλης κλίμακας, 
διεπιστημονικές και αφορούν ένα 
ιδεαλιστικό ενιαίο στόχο. Αντιμετωπίζουν 
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μεγαλόπνοες επιστημονικές και 
τεχνολογικές που απαιτούν συνεργασία 
μεταξύ διαφόρων επιστημονικών πεδίων, 
κοινοτήτων και προγραμμάτων. Η 
επιστημονική πρόοδος πρέπει να παρέχει 
μια ισχυρή και ευρεία βάση για τη 
μελλοντική τεχνολογική καινοτομία και 
την οικονομική αξιοποίηση, καθώς και 
καινοτόμα οφέλη για την κοινωνία. Η 
υπερισχύουσα φύση και το μέγεθος 
υποδηλώνουν ότι μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο μέσω μιας ενωμένης και διαρκούς 
προσπάθειας (με διάρκεια της τάξης της 
δεκαετίας).

μεγαλόπνοες επιστημονικές και 
τεχνολογικές που απαιτούν συνεργασία 
μεταξύ διαφόρων επιστημονικών πεδίων, 
κοινοτήτων και προγραμμάτων. Η 
επιστημονική πρόοδος πρέπει να παρέχει 
μια ισχυρή και ευρεία βάση για τη 
μελλοντική τεχνολογική καινοτομία και 
την οικονομική αξιοποίηση, καθώς και 
καινοτόμα οφέλη για την κοινωνία. Οι 
δραστηριότητες με υψηλές κοινωνικές 
επιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. Η υπερισχύουσα φύση και το 
μέγεθος υποδηλώνουν ότι μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω μιας ενωμένης και 
διαρκούς προσπάθειας (με διάρκεια της 
τάξης της δεκαετίας).

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο ΜΝΕΤ, 
αποτελούμενο από επιστήμονες και 
μηχανικούς που χαίρουν εξαιρετικής 
φήμης και διαθέτουν την κατάλληλη 
τεχνογνωσία, οι οποίοι θα διασφαλίζουν 
την ποικιλία των τομέων έρευνας και θα 
ενεργούν ανεξάρτητα, θα παρέχει
πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με 
τη συνολική επιστημονική στρατηγική για 
της δραστηριότητες ΜΝΕΤ, τον
καθορισμό του προγράμματος εργασιών 
και των κριτηρίων για τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, καθώς και τον 
καθορισμό συγκεκριμένων θεμάτων για 
τις πρωτοβουλίες ΜΝΕΤ και τις 
ναυαρχίδες ΜΝΕΤ.
Η γνώμη του γνωμοδοτικού συμβουλίου 
ΜΝΕΤ θα ζητείται κυρίως για:
- τη συνολική επιστημονική στρατηγική 
αναφορικά με τις δραστηριότητες ΜΝΕΤ, 
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υπό το πρίσμα των επιστημονικών 
ευκαιριών και των ευκαιριών εφαρμογής 
και
τις ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
- την κατάρτιση του προγράμματος 
εργασίας, των απαραίτητων 
τροποποιήσεως, συμπεριλαμβανομένων 
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, 
και των κριτηρίων·
- τον καθορισμό συγκεκριμένων θεμάτων 
για τις δραστηριότητες ΜΝΕΤ από πάνω 
προς τα κάτω (πρωτοβουλίες και 
ναυαρχίδες), συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως 
όσων προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες ΜΝΕΤ από κάτω προς 
τα πάνω (ανοιχτές) καθώς και από τις 
επιχορηγήσεις ΕΣΕ που παραχωρούνται 
στους σχετικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 - σημείο 2.4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση όλων των σχεδίων ΜΝΕΤ 
θα παρακολουθεί αποκλειστικά αυστηρά 
κριτήρια επιστημονικής και τεχνολογικής 
αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 - σημείο 2.4 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλειονότητα των πόρων ΜΝΕΤ θα 
αφιερώνεται σε συνεργατική έρευνα 
αιχμής από κάτω προς τα πάνω σε όλους 
τους τομείς. 

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3,6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η διασφάλιση της 
υλοποίησης, της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας και της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των ερευνητικών υποδομών 
όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό 

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

από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και 
άλλες παγκόσμιας κλάσης ερευνητικές 
υποδομές οι οποίες θα βοηθήσουν την 
Ευρώπη να ανταποκριθεί στις μεγάλες 
προκλήσεις στην επιστήμη, τη βιομηχανία 
και την κοινωνία. Η κατανομή των 
υποδομών αυτών θα ληφθεί υπόψη.  Ο 
στόχος αυτός θα καλύψει τις υποδομές 
εκείνες που διαμορφώνουν ή έχουν ήδη 
διαμορφώσει τη διαχείρισή τους, π.χ. βάσει 
της κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής 
υποδομής (ERIC) ή άλλης ισοδύναμης 
δομής σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.1 – παράγραφος 2 – σημείο 
δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε 
ερευνητικές υποδομές ιδιωτικού τομέα 
κατάλληλες για ερευνητικούς σκοπούς 
του δημόσιου τομέα.

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.3– σημείο 4.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η αξιοποίηση των συνεργιών 
μεταξύ εθνικών και ενωσιακών 
πρωτοβουλιών με την συγκρότηση 
συμπράξεων μεταξύ αρμόδιων χάραξης 
πολιτικών και χρηματοδοτικών φορέων 
(π.χ. ESFRI, e-Infrastructure Reflection 
Group (e-IRG), οργανισμοί EIROforum, 

Στόχος είναι η αξιοποίηση των συνεργιών 
μεταξύ εθνικών και ενωσιακών 
πρωτοβουλιών με την συγκρότηση 
συμπράξεων μεταξύ αρμόδιων χάραξης 
πολιτικών και χρηματοδοτικών φορέων 
(π.χ. ESFRI, e-Infrastructure Reflection 
Group (e-IRG), οργανισμοί EIROforum, 
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εθνικές δημόσιες αρχές), την ανάπτυξη 
συμπληρωματικότητας και συνεργασίας 
μεταξύ ερευνητικών υποδομών και 
δραστηριοτήτων υλοποίησης άλλων 
πολιτικών της Ένωσης (όπως η 
περιφερειακή πολιτική, η πολιτική 
συνοχής, η βιομηχανική πολιτική, η 
πολιτική υγείας, η πολιτική απασχόλησης 
ή η αναπτυξιακή πολιτική) και η 
διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ 
διαφορετικών χρηματοδοτικών πηγών της 
Ένωσης. Οι δράσεις της Ένωσης θα 
υποστηρίξουν επίσης την έρευνα, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
ερευνητικών υποδομών σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σχετικές 
μελέτες πολιτικής και επικοινωνιακές 
δράσεις.

εθνικές δημόσιες αρχές), την ανάπτυξη 
συμπληρωματικότητας και συνεργασίας 
μεταξύ ερευνητικών υποδομών και 
δραστηριοτήτων υλοποίησης άλλων 
πολιτικών της Ένωσης (όπως η 
περιφερειακή πολιτική, η πολιτική 
συνοχής, η βιομηχανική πολιτική, η 
πολιτική υγείας, η πολιτική απασχόλησης, 
η ασφάλεια ή η αναπτυξιακή πολιτική) και 
η διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ 
διαφορετικών χρηματοδοτικών πηγών της 
Ένωσης. Οι δραστηριότητες με υψηλές 
κοινωνικές επιπτώσεις πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Οι δράσεις της 
Ένωσης θα υποστηρίξουν επίσης την 
έρευνα, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
σχετικές μελέτες πολιτικής και 
επικοινωνιακές δράσεις.

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Διάδοση της Αριστείας και Διεύρυνση 
της Συμμετοχής
Προκειμένου να αρχίσει να κλείνει το 
χάσμα έρευνας και καινοτομίας στην 
Ευρώπη, θα αναπτυχθούν η 
συμπληρωματικότητα και οι στενές 
συνέργειες με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 
τόσο ανάντη (υποστήριξη της 
δημιουργίας υποδομής στα Κράτη Μέλη 
ώστε να είναι σε θέση να προετοιμαστούν 
καλύτερα για τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020») όσο και 
κατάντη (εκμετάλλευση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων από την έρευνα και την
καινοτομία τα οποία απορρέουν από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»).  Όπου 
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είναι εφικτό, θα προωθείται η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων .  Θα ενθαρρύνεται η σωρευτική ή 
η συνδυασμένη χρηματοδότηση. 
Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα θα 
στοχεύσουν στην πλήρη εκμετάλλευση 
του δυναμικού της δεξαμενής ταλέντων 
της Ευρώπης βελτιστοποιώντας κατ’ 
αυτό τον τρόπο την οικονομική και 
κοινωνική επίδραση της έρευνας και της 
καινοτομίας. Τα μέτρα αυτά θα έχουν μεν 
διακριτό ρόλο αλλά και συμπληρωματικό 
όσον αφορά τις πολιτικές και τις δράσεις 
του Ταμείου Συνοχής.  Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν: 
α) Σύνδεση σε ένα διαγωνισμό 
αναδυόμενων ιδρυμάτων, κέντρων 
αριστείας και καινοτόμων περιοχών σε 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη με 
αντίστοιχα διεθνή κέντρα ηγετικής 
μορφής σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Αυτό 
θα περιλαμβάνει τη συνεργασία άριστων 
ερευνητικών ιδρυμάτων και λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών, προγράμματα 
αδελφοποίησης και ανταλλαγής 
προσωπικού, συμβουλές και βοήθεια από 
ειδήμονες, όπως και την ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών για την ίδρυση 
κέντρων αριστείας.  Όλα αυτά μπορούν 
να υποστηριχθούν σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές με τη βοήθεια του 
Ταμείου Συνοχής.  Θα ληφθεί υπόψη η 
δημιουργία συνδέσμων με καινοτόμα 
συμπλέγματα φορέων και η αναγνώριση 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας 
αξιολογήσεις από ομότιμους και 
απονέμοντας σημάνσεις αριστείας στα 
ιδρύματα που πληρούν τις διεθνείς 
προδιαγραφές. 
β) Θέσπιση του «ERA Chairs» για την 
προσέκλυση εξαίρετων ακαδημαϊκών στα 
ιδρύματα με προοπτικές για αριστεία 
στον τομέα της έρευνας, ώστε να 
διευκολυνθούν τα ιδρύματα αυτά στην 
απελευθέρωση των προοπτικών τους και 
με αυτό τον τρόπο να διασφαλιστούν 
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ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην έρευνα 
και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό χώρο 
έρευνας.  Αυτό θα περιλαμβάνει θεσμική 
στήριξη για τη δημιουργία ενός 
ανταγωνιστικού ερευνητικού 
περιβάλλοντος και τις απαραίτητες 
συνθήκες-πλαίσιο για την προσέλκυση, τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη κορυφαίων 
ερευνητικών ταλέντων μέσα σε αυτά τα 
ιδρύματα. 
γ) Απόδοση μίας «σφραγίδας αριστείας» 
στα θετικώς αξιολογημένα ΕΚΕ, στις 
πρωτοβουλίες «Μαρία Σκλοντόφσκα-
Κιουρί» ή στις προτάσεις για σχέδια 
συνεργασίας που δεν έχουν καταφέρει 
ακόμα να λάβουν χρηματοδοτήσεις 
εξαιτίας της έλλειψης πόρων.  Επομένως 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή εθνικών και 
περιφερειακών πόρων στη 
χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία 
πληρούν μεν τα κριτήρια αριστείας αλλά 
δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν 
λόγω έλλειψης κοινοτικών πόρων. 
δ) Απόδοση μιας «σφραγίδας αριστείας» 
σε ολοκληρωμένα σχέδια με σκοπό τη 
διευκόλυνση της χρηματοδότησης της 
παρακολούθησής τους (π.χ. έργα 
πιλοτικής κλίμακας, έργα επίδειξης ή 
αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας) 
από εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους. 
ε) Απόδοση των «Επιχορηγήσεων 
Επιστροφής» του ΕΚΕ σε ερευνητές που 
επί του παρόντος εργάζονται εκτός 
Ευρώπης και οι οποίοι επιθυμούν να 
εργαστούν στην Ευρώπη ή σε ερευνητές 
που ήδη εργάζονται στην Ευρώπη και 
επιθυμούν να μεταφερθούν σε μια 
λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή. 
στ) Στήριξη συμπληρωματικών 
συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ 
οργανισμών που είναι δικαιούχοι των 
προγραμμάτων έρευνας και συνεργασίας 
και φορέων και οργανισμών που εδρεύουν 
κυρίως σε χώρες άλλες από αυτές που 
σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα, με 
τον συγκεκριμένο στόχο να 
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διευκολυνθούν οι ευκαιρίες 
επαγγελματικής κατάρτισης (ήτοι 
διδακτορικές και μεταδιδακτορικές 
θέσεις). 
ζ) Στήριξη επιτυχημένων δικτύων που 
στοχεύουν στη θέσπιση υψηλής 
ποιότητας θεσμικής δικτύωσης στην 
έρευνα και την καινοτομία.  Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή 
Συνεργασία στον τομέα της 
Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας 
ώστε να ενθαρρυνθούν δραστηριότητες 
αναγνώρισης και σύνδεσης «σημείων 
αριστείας» (υψηλής ποιότητας 
επιστημονικές κοινότητες και νέοι που 
αναζητούν σταδιοδρομία) σε όλη την 
Ευρώπη. 
η) Ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών 
κατάρτισης για τον τρόπο συμμετοχής 
στον «Ορίζοντα 2020» αξιοποιώντας 
πλήρως τα υφιστάμενα δίκτυα όπως π.χ. 
τα εθνικά σημεία επαφής. 
θ) Διάθεση υποτροφιών για διδακτορικές 
και μεταδιδακτορικές σπουδές, όπως και 
υποτροφίες για επιμόρφωση στους 
μηχανικούς για την πρόσβαση σε όλες τις 
διεθνείς ερευνητικές υποδομές στην 
Ευρώπη, περιλαμβάνοντας και εκείνες 
που τις διαχειρίζονται διεθνείς 
επιστημονικοί οργανισμοί. 
ι) Υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
παρακολούθησης ευφυών στρατηγικών 
εξειδίκευσης.  Θα αναπτυχθεί ένα μέσο 
στήριξης της πολιτικής και η εκμάθηση 
της πολιτικής θα διευκολυνθεί σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσω της διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμους και μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. 
ια) Ίδρυση μιας διαδικτυακής αγοράς 
όπου θα δημοσιοποιείται η πνευματική 
ιδιοκτησία, με στόχο την προσέγγιση 
εκείνων που κατέχουν και εκείνων που 
χρησιμοποιούν πνευματικά δικαιώματα. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αριστεία θα πρέπει να αξιοποιείται πλήρως ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η επιτυχημένη τιθάσευση και 
εγκατάσταση τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής από την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και της 
ικανότητας της Ευρώπης στην καινοτομία, 
καθώς και παράγοντα διασφάλισης της 
προηγμένης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
οικονομίας της Ευρώπης, της παγκόσμιας 
ηγετικής θέσης σε τομείς εφαρμογής 
υψηλής τεχνολογίας και της ικανότητας 
ανάπτυξης μοναδικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των αναγκών των 
χρηστών. Θα πρέπει να στοχευθούν οι 
βιομηχανικοί τομείς που έχουν 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην προστιθέμενη 
αξία, στην απασχόληση, στη σημασία για 
την υπόλοιπη οικονομία και στις 
προδιαγραφές για μείωση του «κόστους 
της μη-Ευρώπης» .  Οι δραστηριότητες 
καινοτομίας θα συνδυαστούν με την Ε&Α 
ως ενιαίο μέρος της χρηματοδότησης. 

Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες καινοτομίας θα 
περιλαμβάνουν την ενοποίηση 

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

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

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες ΕΑΚ 
πάνω στον Δείκτη Τεχνολογικής 
Ετοιμότητας θα συμφωνούν με τον 
ορισμό του ΟΟΣΑ.  Η Επιτροπή θα 
εξετάσει αυτό τον ορισμό ώστε να 
συμπεριλάβει τεχνολογική έρευνα, 
ανάπτυξη προϊόντων και δραστηριότητες 
επίδειξης στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου 
ΕΑΚ. 

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1– σημείο 1.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η μόχλευση των ευρωπαϊκών 
πλεονεκτημάτων στους τομείς της 
αρχιτεκτονικής επεξεργαστών και 
συστημάτων, των τεχνολογιών 

Στόχος είναι η μόχλευση των ευρωπαϊκών 
πλεονεκτημάτων στους τομείς της 
αρχιτεκτονικής επεξεργαστών και 
συστημάτων, των τεχνολογιών 



PE489.688v01-00 50/140 PR\903346EL.doc

EL

διασύνδεσης και εντοπισμού δεδομένων, 
του υπολογιστικού νέφους, της 
παράλληλης σύνδεσης υπολογιστών και 
του λογισμικού προσομοίωσης για όλα τα 
τμήματα της αγοράς υπολογιστών.

διασύνδεσης και εντοπισμού δεδομένων, 
του υπολογιστικού νέφους, της 
παράλληλης σύνδεσης υπολογιστών, του 
λογισμικού προσομοίωσης για όλα τα 
τμήματα της αγοράς υπολογιστών, της 
ποσοτικοποίησης της αβεβαιότητας, της 
ανάλυσης κινδύνων και της λήψης 
αποφάσεων στη μηχανική. 

Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1– σημείο 1.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην ανάπτυξη, τιθάσευση και 
διαμόρφωση του Διαδικτύου νέας γενιάς 
που θα αντικαταστήσει βαθμιαία τον 
υπάρχοντα Ιστό, τις υποδομές σταθερών 
και κινητών δικτύων και υπηρεσιών, 
καθώς και η εξασφάλιση της διασύνδεσης 
τρισεκατομμυρίων συσκευών (ΔτΠ) 
μεταξύ διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης 
και τομέων που θα αλλάξουν τον τρόπο με 
τον οποίο επικοινωνούμε, έχουμε 
πρόσβαση και χρησιμοποιούμε τη γνώση. 
Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε δίκτυα, 
λογισμικό και υπηρεσίες, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, ιδιωτικότητα και 
εμπιστοσύνη, ασύρματη22 επικοινωνία και 
όλα τα οπτικά δίκτυα, παρεμβατικά 
διαδραστικά πολυμέσα και όσον αφορά 
την συνδεδεμένη επιχείρηση του 
μέλλοντος.

Στόχος είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στην ανάπτυξη, τιθάσευση και 
διαμόρφωση του Διαδικτύου νέας γενιάς
που θα αντικαταστήσει βαθμιαία τον 
υπάρχοντα Ιστό, τις υποδομές σταθερών, 
δορυφορικών και κινητών δικτύων και 
υπηρεσιών, καθώς και η εξασφάλιση της 
διασύνδεσης τρισεκατομμυρίων συσκευών 
(ΔτΠ) μεταξύ διαφόρων φορέων 
εκμετάλλευσης και τομέων που θα 
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο 
επικοινωνούμε, έχουμε πρόσβαση και 
χρησιμοποιούμε τη γνώση. 
Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε δίκτυα, 
λογισμικό και υπηρεσίες, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, ιδιωτικότητα και 
εμπιστοσύνη, ασύρματη22 επικοινωνία και 
όλα τα οπτικά δίκτυα, παρεμβατικά 
διαδραστικά πολυμέσα και όσον αφορά 
την συνδεδεμένη επιχείρηση του 
μέλλοντος.

Or. en
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Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1– σημείο 1.1.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.6α.  Κβαντικές τεχνολογίες:  νέα γενιά 
συσκευών ΤΠΕ μέσω του συνδυασμού 
κβαντικής φυσικής και πληροφορικής
Ο στόχος είναι η ανάπτυξη της νέας 
γενιάς συσκευών ΤΠΕ μέσω του 
συνδυασμού κβαντικής φυσικής και 
πληροφορικής, διασφαλίζοντας με τον 
τρόπο αυτό τον καίριο ρόλο της Ένωσης 
σε μια μελλοντική παγκόσμια αγορά όπου 
η επίδοση των βιομηχανικών εφαρμογών 
θα ορίζεται από τα κβαντικά όρια. 

Or. en

Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2– σημείο 1.2.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2α. Η ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου 
σχεδίασης, προσομοίωσης, 
χαρακτηρισμού και χειρισμών 
νανοϋλικών, συστατικών και συστημάτων 
Η μελέτη, η απεικόνιση και ο έλεγχος των 
νέων νανοϋλικών και συστημάτων σε 
επίπεδο νανοκλίμακας. 

Or. en

Τροπολογία 66
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3– σημείο 1.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποτελεσματικής, βιώσιμης, σταθερής και 
ασφαλούς αναβάθμισης για τη 
βιομηχανική κατασκευή μελλοντικών 
προϊόντων, π.χ. στη μεταλλουργία ή τη 
χημική βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 67
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3– σημείο 1.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για νέες και 
καινοτόμες τεχνικές και συστήματα, 
ένωση, συγκόλληση, διαχωρισμό, 
συναρμολόγηση, αυτοσυναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση, αποσύνθεση και 
αποδόμηση.

Έρευνα και ανάπτυξη για νέες και 
καινοτόμες τεχνικές παραγωγής για υλικά, 
κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα, 
ένωση, συγκόλληση, διαχωρισμό, 
συναρμολόγηση, αυτοσυναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση, αποσύνθεση και 
αποδόμηση.

Or. en

Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3– σημείο 1.3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 69
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3– σημείο 1.3.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.5α. Νέες πρώτες ύλες για τη χημική 
βιομηχανία
Ανάπτυξη εναλλακτικών πρώτων υλών 
για τη χημική βιομηχανία τα οποία 
κυμαίνονται από τον άνθρακα, τη 
βιομάζα και τα απόβλητα έως το φιλικό 
προς το περιβάλλον υποκατάστατο 
πετρελαίου ως μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη πηγή άνθρακα.  Νέες 
τεχνολογίες συνθετικού αερίου (τεχνικές 
εξαερίωσης τρίτης γενιάς) απαιτούνται 
για την εξερεύνηση ενός μεγάλου 
φάσματος πιθανών πρώτων υλών για τη 
χημική βιομηχανία. 

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3– σημείο 1.3.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 71
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.4– σημείο 1.4.1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.4– σημείο 1.4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος είναι διττός: αφενός να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του 
χαρτοπολτού και του χάρτου, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής 
αμύλου, της επεξεργασίας τροφίμων) να 
αναπτύξει νέα προϊόντα και διαδικασίες 
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της βιομηχανίας και της κοινωνίας και να 
είναι ανταγωνιστικές και βελτιωμένες 
εναλλακτικές λύσεις βασισμένες στη 
βιοτεχνολογία για την αντικατάσταση των 
καθιερωμένων. Αφετέρου, τιθάσευση του 

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

καθιερωμένων. Αφετέρου, τιθάσευση του 
δυναμικού της βιοτεχνολογίας για 
ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη και 
εξάλειψη της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται 
Ε&Κ σε ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

Or. en

Τροπολογία 73
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.4– σημείο 1.4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία και πλατφόρμες με βάση 
κύτταρα) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων με οικονομικές 
επιπτώσεις. Αυτή η προσέγγιση θα 
απελευθερώσει περισσότερο το δυναμικό 
των νεωτερικών ΜΜΕ και θα μειώσει 
σημαντικά το χρονικό διάστημα έως ότου 
το προϊόν βγει στην αγορά. 
Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της 
υγείας και ευημερίας των πληθυσμών.
Περιλαμβάνονται επίσης πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
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για νεωτερικές εφαρμογές και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές).

Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.5– σημείο 1.5.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 75
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.6– σημείο 1.6.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο όρος «διάστημα», όταν αναφέρεται ως 
γενικός περιγραφικός όρος, εμπεριέχει 
τους όρους «παρακολούθηση 
δορυφόρων», «δορυφορική πλοήγηση» 
και «βιομηχανία δορυφορικών 
τηλεπικοινωνιών», τις υποδομές (στο 
έδαφος και το διάστημα), τις υπηρεσίες 
και τις εφαρμογές. 
Στόχος είναι η διατήρηση παγκόσμιου 
ηγετικού ρόλου στο διάστημα 
διασφαλίζοντας και αναπτύσσοντας 
ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία και 
ερευνητική κοινότητα και ενισχύοντας την 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 76
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1 – σημείο 1.6.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
βασισμένων στην τηλεπισκόπηση και τον 
γεωεντοπισμό καθώς και στις 
διαστημικές τηλεπικοινωνίες. Η Ευρώπη 
πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη 
διαφαινόμενη ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού διαστημικού τομέα με 
προσεκτικά στοχευμένα μέτρα ώστε να 
ενθαρρύνει την ενσωματωμένη χρήση 
διάφορων διαστημικών υπηρεσιών. 

Or. en

Τροπολογία 77
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 2 – σημείο 
δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 78
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
καταμερισμού κινδύνων στοχεύουν 
επιπλέον στις ανάγκες των πολιτικών και 
των τομέων οι οποίες παραμένουν 
ανεπίλυτες, κυρίως σε σχέση με τις 
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κοινωνικές προκλήσεις που παρόλο τον 
επείγοντα χαρακτήρα τους μόνιμα 
υποχρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό 
τομέα εξαιτίας του υψηλού κινδύνου που 
συνεπάγονται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, οι παγκόσμιες προκλήσεις όπως οι ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια
μπορούν να βρουν λύση εφόσον οργανωθεί μια σταθερή και βιώσιμη χρηματοδότηση με στόχο 
την ανάπτυξη νέων εργαλείων.  Ο ιδιωτικός τομέας πιθανόν να ασχοληθεί με αυτές τις 
προκλήσεις, εφόσον αντιμετωπισθούν οι οικονομικοί κίνδυνοι.  Για την προσέλκυση των 
απαιτούμενων κεφαλαίων για Ε&Α πάνω στην παγκόσμια υγεία, είναι βασικό να διερευνηθούν 
περαιτέρω μηχανισμοί χρηματοδότησης ώστε να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οι επενδύσεις 
του ιδιωτικού τομέα. 

Τροπολογία 79
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 80
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Η ΕΤΕπ, ως διαχειριστική αρχή της 
διευκόλυνση χρέους εκ μέρους της 
Επιτροπής, θα έχει πλέον την εντολή να 
δανείζει σε προγράμματα με υψηλό 
τεχνολογικό κίνδυνο, και όχι απλά να 
προσφέρει δάνεια με επιτόκιο χαμηλότερο 
από αυτό των αγορών σε προγράμματα με 
χαμηλό τεχνολογικό κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θυρίδα ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων Η θυρίδα ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων 
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επικεντρώνεται σε καθοδηγούμενες από 
έρευνα και καινοτομία ΜΜΕ και μεσαίες 
επιχειρήσεις για τη χορήγηση δανείων που 
δεν υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ, 
συμπληρώνοντας έτσι τη χρηματοδότηση 
της ΜΜΕ μέσω της διευκόλυνσης για την 
εγγύηση δανείων του προγράμματος για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τελικό ποσό θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με εκείνο που έχει συμφωνηθεί στο πρόγραμμα 
COSME.

Τροπολογία 82
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 83
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο για τις ΜΜΕ παρέχει 
απλοποιημένη και σταδιακή υποστήριξη. 
Οι τρεις φάσεις του καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο καινοτομίας. Η μετάβαση από
τη μία φάση στην επόμενη θα είναι 
απρόσκοπτη, υπό την προϋπόθεση ότι το 
έργο της ΜΜΕ έχει αποδείξει ότι αξίζει 
περαιτέρω χρηματοδότηση κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης φάσης. 
Ταυτόχρονα, κάθε φάση θα είναι ανοικτή 
σε όλες τις ΜΜΕ:

Το μέσο για τις ΜΜΕ παρέχει 
απλοποιημένη και σταδιακή υποστήριξη. 
Οι τρεις φάσεις του καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο καινοτομίας. Η μετάβαση από 
τη μία φάση στην επόμενη θα είναι 
απρόσκοπτη, υπό την προϋπόθεση ότι το 
έργο της ΜΜΕ έχει αποδείξει ότι αξίζει 
περαιτέρω χρηματοδότηση κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης φάσης. Οι 
ΜΜΕ δύνανται να κάνουν αίτηση 
κατευθείαν στη Φάση 2, ανεξάρτητα από 
τη Φάση 1.  Ταυτόχρονα, κάθε φάση θα 
είναι ανοικτή σε όλες τις ΜΜΕ:

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η έρευνα και η ανάπτυξη υποστηρίζονται
μέσω ενός τίτλου καινοτομίας το οποίο οι 
ΜΜΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν για 
να εργαστούν μεμονωμένα ή με έναν ή 
περισσότερους εργολήπτες έρευνας 
(πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή 
εταιρίες σε άλλα κράτη μέλη ή 
συνδεδεμένες χώρες).  Ωστόσο, ιδιαίτερη 
εστίαση θα δοθεί στις δραστηριότητες 
επίδειξης (δοκιμή, πρωτότυπο, μελέτες 
κλιμάκωσης, σχεδίαση, δοκιμαστικές 
καινοτόμες διαδικασίες, προϊόντα και 
υπηρεσίες, επαλήθευση επιδόσεων κ.λπ.) 
και εμπορική αξιοποίηση, δραστηριότητες 
Ε&Α είναι επίσης πιθανές .
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Τροπολογία 85
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Θα επιδιώκονται συνέργειες με την 
πολιτική συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο των 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση. Οι 
συνέργειες αυτές μπορούν επίσης να 
αξιοποιήσουν την από κάτω προς τα 
πάνω εθνική και περιφερειακή εμπειρία 
από τα προγράμματα Eureka και 
Eurostars όσον αφορά την υποστήριξη 
της καινοτομίας στις ΜΜΕ και την 
ερευνητική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 86
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτυχημένες προσπάθειες για πρόληψη, 
διαχείριση, αντιμετώπιση και θεραπεία 
νόσων, αναπηρίας και μειωμένης 
κινητικότητας ενισχύονται από τη βασική 
κατανόηση των αιτίων, διαδικασιών και 
επιπτώσεών τους, καθώς και των 
παραγόντων βασικής καλής υγείας και 
ευημερίας. Η αποτελεσματική ανταλλαγή 
δεδομένων και η σύνδεση των δεδομένων 
αυτών με μεγάλης κλίμακας μελέτες 
κοόρτης του πραγματικού κόσμου είναι 
επίσης σημαντική, όπως και η μετάφραση 
των ευρημάτων της έρευνας στην κλινική 
πρακτική ιδίως μέσω της διεξαγωγής 
κλινικών δοκιμών.

Επιτυχημένες προσπάθειες για πρόληψη, 
διαχείριση, αντιμετώπιση και θεραπεία 
νόσων, αναπηρίας και μειωμένης 
κινητικότητας, όπως και για μελέτη του 
βιοτικού επιπέδου των ηλικιωμένων , 
ενισχύονται από τη βασική κατανόηση των 
αιτίων, διαδικασιών και επιπτώσεών τους, 
καθώς και των παραγόντων βασικής καλής 
υγείας και ευημερίας. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η σύνδεση των 
δεδομένων αυτών με μεγάλης κλίμακας 
μελέτες κοόρτης του πραγματικού κόσμου 
είναι επίσης σημαντική, όπως και η 
μετάφραση των ευρημάτων της έρευνας 
στην κλινική πρακτική ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.
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Τροπολογία 87
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. Για να διατηρηθεί η 
αποτελεσματική υγεία και φροντίδα σε 
όλες τις ηλικίες, απαιτούνται προσπάθειες 
για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων 
στην πρόληψη και την θεραπευτική 
αντιμετώπιση, τον προσδιορισμό και την 
υποστήριξη της διάδοσης βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα της περίθαλψης και 
την υποστήριξη ολοκληρωμένης φροντίδας 
και την διείσδυση τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
που παρέχουν δυνατότητες ιδίως στα 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 
παραμείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Οι 
προσπάθειες αυτές θα συμβάλλουν στην 
αύξηση και επιμήκυνση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής 
ευημερίας τους.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας, αλλά και στην έρευνα για την 
κοινωνική καινοτομία και ανάπτυξη. Για 
να διατηρηθεί η αποτελεσματική υγεία και 
φροντίδα σε όλες τις ηλικίες, απαιτούνται 
προσπάθειες για τη βελτίωση της λήψης 
αποφάσεων στην πρόληψη και την 
θεραπευτική αντιμετώπιση, τον 
προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών στον τομέα 
της περίθαλψης και την υποστήριξη 
ολοκληρωμένης φροντίδας και την 
διείσδυση τεχνολογικών, οργανωτικών και 
κοινωνικών καινοτομιών που παρέχουν 
δυνατότητες ιδίως στα μεγαλύτερα σε 
ηλικία άτομα να παραμείνουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται στις χρόνιες 
παθήσεις όπως ο καρκίνος, οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης και 
οι αναπνευστικές και οι ψυχικές 
παθήσεις. 

Or. en

Τροπολογία 88
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου έρευνας και 
καινοτομίας, ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών με 
βάση την ΕΕ και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου έρευνας και 
καινοτομίας, ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών με 
βάση την ΕΕ και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά. Τα προγράμματα 
και τα έργα δυνάμει του παρόντος 
θέματος πρέπει να συντονίζουν τα 
ερευνητικά τους προγράμματα με τις 
υποδομές που προσδιορίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών ESFRI και να 
επωφελούνται από αυτές.  Προκειμένου 
να προωθηθεί ένας στρατηγικός 
συντονισμός της έρευνας στον τομέα της 
υγείας και της καινοτομίας στα πλαίσια 
του «Ορίζοντας 2020» και να ενθαρρυνθεί 
η διακρατική ιατρική έρευνα, μπορεί να 
δημιουργηθεί μια αντίστοιχη θεματική 
συμβουλευτική επιτροπή για τον τομέα 
της υγείας. Ο συντονισμός αυτός μπορεί 
να επεκταθεί και σε άλλα προγράμματα 
και μέσα που σχετίζονται με αυτή την 
πρόκληση.  Η συντονισμένη αυτή 
ευρωπαϊκή προσπάθεια θα αυξήσει τις 
επιστημονικές και ανθρώπινες 
δυνατότητες της έρευνας στον τομέα της 
υγείας. 

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την παροχή τεκμηρίων όσον αφορά 
την αποτελεσματική προαγωγή της υγείας 
και την πρόληψη νόσων απαιτείται 
καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών 

Για την παροχή τεκμηρίων όσον αφορά 
την αποτελεσματική προαγωγή της υγείας 
και την πρόληψη νόσων απαιτείται 
καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών 
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για την υγεία παραγόντων, η οποία θα 
επιτρέψει και την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων δεικτών υγείας και 
ευημερίας στην ΕΕ. Θα μελετηθούν
περιβαλλοντικοί, συμπεριφορικοί 
(συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου 
ζωής), κοινωνικοοικονομικοί και γενετικοί 
παράγοντες, υπό τις ευρύτερες έννοιές 
τους. Οι προσεγγίσεις θα περιλαμβάνουν 
τη μακροπρόθεσμη μελέτη κοορτών και τη 
σύνδεσή τους με δεδομένα που αντλούνται 
από την έρευνα σε τομείς «-ωματικής» και 
άλλες μεθόδους.

για την υγεία παραγόντων, η οποία θα 
επιτρέψει και την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων δεικτών υγείας και 
ευημερίας στην ΕΕ και παγκοσμίως. Θα 
μελετηθούν περιβαλλοντικοί, 
συμπεριφορικοί (συμπεριλαμβανομένου 
και του τρόπου ζωής), 
κοινωνικοοικονομικοί και γενετικοί 
παράγοντες, υπό τις ευρύτερες έννοιές 
τους. Οι προσεγγίσεις θα περιλαμβάνουν 
τη μακροπρόθεσμη μελέτη κοορτών και τη 
σύνδεσή τους με δεδομένα που αντλούνται 
από την έρευνα σε τομείς «-ωματικής» και 
άλλες μεθόδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επένδυση στην παγκόσμια υγεία παράγει πραγματικά αποτελέσματα και η αύξησή της όχι 
μόνο θα ωφελήσει την υγεία στο εξωτερικό αλλά και μέσα στην ΕΕ.  Σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καμία σημαντική πρόκληση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο 
τοπικά ή ακόμα και περιφερειακά. 

Τροπολογία 90
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη για πιο αποτελεσματικά 
προληπτικά εμβόλια (ή εναλλακτικές 
προληπτικές επεμβάσεις) και προγράμματα 
εμβολιασμών βάσει αποδείξεων για ένα 
μεγάλο φάσμα νόσων. Η ανάγκη αυτή 
εξαρτάται από την καλύτερη κατανόηση 
των νόσων και των διαδικασιών που 
σχετίζονται με αυτές και των επακόλουθων 
επιδημιών και από το γεγονός ότι πρέπει 
να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές και 
σχετικές μελέτες.

Υπάρχει ανάγκη για πιο αποτελεσματικά 
προληπτικά εμβόλια (ή εναλλακτικές 
προληπτικές επεμβάσεις) και προγράμματα 
εμβολιασμών βάσει αποδείξεων για ένα 
μεγάλο φάσμα νόσων, στο οποίο 
περιλαμβάνονται ορισμένες νόσοι που 
σχετίζονται με τη φτώχεια όπως το 
HIV/AIDS, η φυματίωση, η ελονοσία και 
άλλες παραμελημένες ασθένειες.  Η 
ανάγκη αυτή εξαρτάται από την καλύτερη 
κατανόηση των νόσων και των 
διαδικασιών που σχετίζονται με αυτές και 
των επακόλουθων επιδημιών και από το 
γεγονός ότι πρέπει να ξεκινήσουν κλινικές 
δοκιμές και σχετικές μελέτες.

Or. en
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Τροπολογία 91
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την ανάπτυξη νέων και 
αποτελεσματικότερων διαγνώσεων 
απαιτείται βελτιωμένη κατανόηση της 
υγείας, των νόσων και των διεργασιών που 
συνδέονται με αυτές σε όλες τις ηλικίες. 
Θα αναπτυχθούν καινοτόμες και 
υφιστάμενες τεχνολογίες με στόχο τη 
σημαντική βελτίωση της έκβασης της 
νόσου, μέσω εγκαιρότερης, ακριβέστερης 
διάγνωσης και προβλέποντας μια πιο 
προσαρμοσμένη στον ασθενή θεραπεία.

Για την ανάπτυξη νέων και 
αποτελεσματικότερων διαγνώσεων 
απαιτείται βελτιωμένη κατανόηση της 
υγείας, των νόσων και των διεργασιών που 
συνδέονται με αυτές σε όλες τις ηλικίες. 
Θα αναπτυχθούν καινοτόμες και 
υφιστάμενες τεχνολογίες με στόχο τη 
σημαντική βελτίωση της έκβασης της 
νόσου, μέσω εγκαιρότερης, ακριβέστερης 
διάγνωσης και προβλέποντας μια πιο 
προσαρμοσμένη στον ασθενή θεραπεία και 
πριν άλλα και κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο.

Or. en

Τροπολογία 92
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας 
υποστήριξης για τα φάρμακα, τα εμβόλια 
και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης 
και της γονιδιακής και κυτταρικής 
θεραπείας, για την αύξηση της επιτυχίας 
της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και 
εμβολίων (συμπεριλαμβανομένων 
εναλλακτικών μεθόδων για την 
αντικατάσταση των κλασικών δοκιμών 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, π.χ. 
την ανάπτυξη νέων μεθόδων), για την 
ανάπτυξη προσεγγίσεων αναγεννητικής 
ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων 
προσεγγίσεων βάσει βλαστοκυττάρων, για 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας 
υποστήριξης για τα φάρμακα, τα εμβόλια 
και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης 
και της γονιδιακής και κυτταρικής 
θεραπείας, για την αύξηση της επιτυχίας 
της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και 
εμβολίων (συμπεριλαμβανομένων 
εναλλακτικών μεθόδων για την 
αντικατάσταση των κλασικών δοκιμών 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, π.χ. 
την ανάπτυξη νέων μεθόδων), για την 
ανάπτυξη προσεγγίσεων αναγεννητικής 
ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων 
προσεγγίσεων βάσει βλαστοκυττάρων, για 
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την ανάπτυξη βελτιωμένων ιατρικών και 
βοηθητικών συσκευών και συστημάτων, 
για την διατήρηση και βελτίωση της 
ικανότητάς μας για την καταπολέμηση των 
μεταδοτικών, σπάνιων, σημαντικών και 
χρόνιων ασθενειών και την ανάληψη 
ιατρικών παρεμβάσεων που εξαρτώνται 
από τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών 
αντιμικροβιακών φαρμάκων, και για την 
ανάπτυξη συνολικών προσεγγίσεων 
αντιμετώπισης των συνοδών νοσηροτήτων 
σε όλες τις ηλικίες. Οι βελτιώσεις αυτές θα 
διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων, 
αποδοτικότερων, αποτελεσματικότερων 
και πιο βιώσιμων θεραπειών και τη 
διαχείριση των αναπηριών.

την ανάπτυξη βελτιωμένων ιατρικών και 
βοηθητικών συσκευών και συστημάτων, 
για την διατήρηση και βελτίωση της 
ικανότητάς μας για την καταπολέμηση των 
μεταδοτικών, σχετιζόμενων με τη 
φτώχεια, παραμελημένων, σπάνιων, 
σημαντικών και χρόνιων ασθενειών και 
την ανάληψη ιατρικών παρεμβάσεων που 
εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα 
αποτελεσματικών αντιμικροβιακών 
φαρμάκων, και για την ανάπτυξη 
συνολικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης 
των συνοδών νοσηροτήτων σε όλες τις 
ηλικίες. Οι βελτιώσεις αυτές θα 
διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων, 
αποδοτικότερων, αποτελεσματικότερων 
και πιο βιώσιμων θεραπειών και τη 
διαχείριση των αναπηριών και μέσα αλλά 
και έξω από τις νοσοκομειακές μονάδες.

Or. en

Τροπολογία 93
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας μέχρι 
δράσεις επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας μέχρι 
δράσεις επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

Αναγνωρίζεται ότι ο συντονισμένος και 
στρατηγικός σχεδιασμός της έρευνας 
στον τομέα της υγείας απαιτείται 
επειγόντως ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της 
υγείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.  Ο 
συντονισμός είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό και 
να βελτιώσει τη χρήση πηγών τεχνολογίας 
και υποδομών από ολόκληρη την 
βιοϊατρική ερευνητική κοινότητα.  
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Εξάλλου, η επιτυχία και η καινοτομία της 
έρευνας στον τομέα της υγείας απαιτεί 
μια μακροπρόθεσμη δέσμευση ώστε να 
διατηρηθεί η έρευνα σε άριστο επίπεδο. 
Μια στρατηγική που διέπεται από τους 
κανόνες της επιστήμης είναι σε θέση να 
προωθήσει μια πιο υγιή και πιο 
παραγωγική Ευρώπη μέσω της 
ανταπόκρισης στη γενναιόδωρη 
δέσμευση της ευρωπαϊκής επιστημονικής 
βιοϊατρικής κοινότητας και στις 
ευκαιρίες και προκλήσεις που 
προσφέρουν τα αποτελέσματα της 
βιοϊατρικής έρευνας, δηλαδή σύμφωνα με 
τις προοπτικές της εξατομικευμένης 
ιατρικής.  Οι στρατηγικές ενέργειες και οι 
ενισχύσεις υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου θα διασφαλίσουν εξαρχής τη 
συνδρομή εμπειρογνωμόνων στην 
πολιτική, θα προάγουν την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα με την 
κατανόηση της περιπλοκότητας του 
κύκλου καινοτομίας και την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής περισσότερων ερευνητών 
πέραν των συνόρων και τη βασισμένη σε 
επιστημονικά δεδομένα εξοικονόμηση 
πόρων για τα εθνικά συστήματα υγείας.
Σαν ένα πρώτο βήμα, μια συμβουλευτική 
επιτροπή υψηλού επιστημονικού επιπέδου 
για την έρευνα στον τομέα της υγείας θα 
ιδρυθεί για να αντιμετωπισθεί η 
επιτακτική ανάγκη ίδρυσης ενός 
στρατηγικού επιστημονικού συντονισμού 
για την έρευνα στον τομέα της υγείας στα 
πλαίσια του «Ορίζοντας 2020», καθώς 
και για την προώθηση της διακρατικής 
ιατρικής έρευνας.  Ένας τέτοιος 
στρατηγικός συντονισμός θα συνεισφέρει 
στον καθορισμό της βιοϊατρικής έρευνας 
και των μεταφραστικών προγραμμάτων 
βάσει της βέλτιστης επιστημονικής 
ηγεσίας, και θα πρέπει να διασφαλίσει 
εξαρχής τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων 
επιστημόνων στην πολιτική και να 
εγγυηθεί μια καλή σχέση 
κόστους/αποτελεσματικότητας για τα 
εθνικά συστήματα υγείας.  Ο στρατηγικός 



PE489.688v01-00 70/140 PR\903346EL.doc

EL

επιστημονικός συντονισμός θα στοχεύσει 
επίσης στην προσέλκυση άλλων περιοχών 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η 
σύγχρονη βιοϊατρική έρευνα. 
Με τη θέσπιση του εσωτερικού 
στρατηγικού συντονισμού «Ορίζοντας 
2020» στα θέματα έρευνας στον τομέα 
της υγείας, ο οποίος βασίζεται στη 
συμβουλευτική υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου, η συμβουλευτική επιτροπή θα 
δώσει επίσης την ώθηση και τα μέσα που 
απαιτούνται για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης και των συνεργειών σε 
μεγαλύτερη κλίμακα.  Θα επιδιώκονται η 
εθελοντική σύγκλιση μεταξύ των εθνικών 
οργανισμών χρηματοδότησης και με την 
Επιτροπή, πάνω σε συγκεκριμένους 
στόχους, όπου αυτό είναι εφικτό, η 
στρατηγική επιμέρους συνεργασία, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 
βιομηχανιών, εθνικών υπηρεσιών και 
Επιτροπής, καθώς και η στρατηγική 
σύγκλιση σε επίπεδο προγράμματος, 
περιλαμβάνοντας ρυθμιστικούς φορείς
και εθνικά συστήματα υγείας. 

Or. en

Τροπολογία 94
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.16α. Ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που βασίζονται σε 
προσομοίωση
Η μείωση του κόστους του 
προσδιορισμού και των άλλων 
τεχνολογιών «-ωματικής», όπως και το 
γεγονός ότι είναι διαθέσιμοι πλέον 
υπολογιστές πολύ μεγάλης ισχύος, 
επιτρέπει στο άμεσο μέλλον για πρώτη 
φορά την ανάπτυξη μηχανιστικών 
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μοντέλων προσομοίωσης βασισμένων σε 
υπολογιστή και των αντίστοιχων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων εφαρμογής 
τους τα οποία θα στηρίζουν τους ιατρούς 
στις θεραπευτικές αποφάσεις βάσει 
ενδείξεων και προηγούμενης 
προσομοίωσης πριν τη χρήση όπως και οι 
νέες και οικονομικότερες τεχνολογίες 
ανάπτυξης φαρμάκων.  Η ιατρική 
ακριβείας θα γίνει πραγματικότητα με 
τελικό στόχο την ίαση των ασθενειών και 
όχι απλά τη θεραπεία και τη μείωση του 
ρυθμού αύξησης των δαπανών για την 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 95
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

2. Ευρωπαϊκές προκλήσεις βιο-
οικονομίας Ασφάλεια τροφίμων και 
προστασία, αειφόρος γεωργία και 
δασοκομία, θαλάσσια και ναυτιλιακή 
έρευνα

Or. en

Τροπολογία 96
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατάλληλες γνώσεις, τα εργαλεία, οι 
υπηρεσίες και οι καινοτομίες είναι 
απαραίτητα για την υποστήριξη 
παραγωγικότερων, αποδοτικότερων ως 
προς τους πόρους και ανθεκτικότερων 
γεωργικών και δασικών συστημάτων που 
παρέχουν επαρκή τρόφιμα, ζωοτροφές, 

Οι κατάλληλες γνώσεις, τα εργαλεία, οι 
υπηρεσίες και οι καινοτομίες είναι 
απαραίτητα για την υποστήριξη 
παραγωγικότερων, αποδοτικότερων ως 
προς τους πόρους και ανθεκτικότερων 
γεωργικών και δασικών συστημάτων που 
παρέχουν επαρκή τρόφιμα, ζωοτροφές, 
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βιομάζα και άλλες πρώτες ύλες και 
παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστημάτων και 
ταυτόχρονα υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
ευνοϊκών συνθηκών ζωής των αγροτών. Η 
έρευνα και η καινοτομία θα παράσχουν 
επιλογές για την ενσωμάτωση των 
αγρονομικών και περιβαλλοντικών στόχων 
σε βιώσιμη παραγωγή ήτοι: αυξάνοντας 
την παραγωγικότητα και την 
αποδοτικότητα των πόρων της γεωργίας, 
μειώνοντας τις εκπομπές θερμοκηπιακών 
αερίων της γεωργίας, μειώνοντας την 
έκπλυση των θρεπτικών ουσιών από τις 
καλλιεργήσιμες γαίες σε εδαφικά και 
υδάτινα περιβάλλοντα, περιορίζοντας την 
εξάρτηση από διεθνείς εισαγωγές φυτικής 
πρωτεΐνης στην Ευρώπη, αυξάνοντας το 
επίπεδο της βιοποικιλότητας στα 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής.

βιομάζα και άλλες πρώτες ύλες και 
παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστημάτων και 
ταυτόχρονα υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
ευνοϊκών συνθηκών ζωής των αγροτών. Η 
έρευνα και η καινοτομία θα παράσχουν μια 
βαθύτερη κατανόηση της περίπλοκης 
σχέσης της γεωργίας και της δασοκομίας 
με τον υδρολογικό κύκλο, το οποίο θα 
οδηγήσει σε ορθότερες επιλογές για την 
ενσωμάτωση των αγρονομικών και 
περιβαλλοντικών στόχων σε βιώσιμη 
παραγωγή ήτοι αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 
των πόρων της γεωργίας, μειώνοντας τις 
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων της 
γεωργίας, μειώνοντας την έκπλυση των 
θρεπτικών ουσιών από τις καλλιεργήσιμες 
γαίες σε εδαφικά και υδάτινα 
περιβάλλοντα, περιορίζοντας την εξάρτηση 
από διεθνείς εισαγωγές φυτικής πρωτεΐνης 
στην Ευρώπη, αυξάνοντας το επίπεδο της 
βιοποικιλότητας στα συστήματα 
πρωτογενούς παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 97
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, καθώς και την 
προσαρμοστική ικανότητα των φυτών, των 
ζώων και των συστημάτων παραγωγής για 
να αντιμετωπίσουν τις ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές/κλιματικές συνθήκες και 
τους ολοένα και πιο σπάνιους φυσικούς 
πόρους. Οι απορρέουσες καινοτομίες θα 
συμβάλλουν στην μετακίνηση προς μια 
οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, χαμηλών εκπομπών και 
χαμηλών αποβλήτων, κατά μήκος όλης της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και 

Οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, καθώς και την 
προσαρμοστική ικανότητα των φυτών, των 
ζώων και των συστημάτων παραγωγής για 
να αντιμετωπίσουν τις ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές/κλιματικές συνθήκες και 
τους ολοένα και πιο σπάνιους φυσικούς 
πόρους, ιδίως το νερό. Οι απορρέουσες 
καινοτομίες θα συμβάλλουν στην 
μετακίνηση προς μια οικονομία χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας, χαμηλών 
εκπομπών και χαμηλών αποβλήτων, κατά 
μήκος όλης της αλυσίδας εφοδιασμού 
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ζωοτροφών.  Πέραν της συμβολής στην 
επισιτιστική ασφάλεια, θα δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για την χρήση βιομάζας και 
υποπροϊόντων από τη γεωργία και τη 
δασοκομία για ένα μεγάλο εύρος μη 
διατροφικών εφαρμογών.

τροφίμων και ζωοτροφών.  Πέραν της 
συμβολής στην επισιτιστική ασφάλεια, θα 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για την 
χρήση βιομάζας και υποπροϊόντων από τη 
γεωργία και τη δασοκομία για ένα μεγάλο 
εύρος μη διατροφικών εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 98
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις θα 
επιχειρηθεί η βελτίωση της απόδοσης των 
φυτών, των ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα των αγροτικών 
περιοχών. Θα δοθεί έμφαση σε 
ολοκληρωμένα και ποικίλα συστήματα 
παραγωγής και γεωπονικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών ακριβείας και προσεγγίσεων 
οικολογικής εντατικοποίησης προς όφελος 
τόσο της συμβατικής, όσο και της 
βιολογικής γεωργίας. Για την γενετική 
βελτίωση φυτών και ζώων ως προς τα 
χαρακτηριστικά προσαρμογής και 
παραγωγικότητας θα απαιτηθούν όλες οι 
συμβατικές και σύγχρονες προσεγγίσεις 
εκτροφής και η βέλτιστη χρήση των 
γενετικών πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην αγροτική διαχείριση του 
εδάφους για την αύξηση της γονιμότητας 
του εδάφους ως βάση για την 
παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Θα 
προωθηθεί η υγεία των ζώων και των 
φυτών και θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα 
ολοκληρωμένα μέτρα καταπολέμησης 
ασθενειών/παρασίτων. Θα εφαρμοστούν 
στρατηγικές για την εξάλειψη των 
ασθενειών των ζώων 

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις θα 
επιχειρηθεί η βελτίωση της απόδοσης των 
φυτών, των ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα των αγροτικών 
περιοχών. Θα δοθεί έμφαση σε 
ολοκληρωμένα και ποικίλα συστήματα 
παραγωγής και γεωπονικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών ακριβείας και προσεγγίσεων 
οικολογικής εντατικοποίησης προς όφελος 
τόσο της συμβατικής, όσο και της 
βιολογικής γεωργίας. Πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην αρδευόμενη 
καλλιέργεια καθώς συνήθως σχετίζεται 
με εντατικότερη κινητοποίηση ύδατος 
και με την κατασκευή υποδομής με 
δυνητικό αντίκτυπο στα οικοσυστήματα. 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάλληλη 
χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων ως 
μέσου αύξησης της αποδοτικότητας της 
παραγωγής και της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, ενώ θα 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η 
ανθεκτικότητα σε ό,τι αφορά τη 
λειψυδρία στη γεωργική άρδευση. 
Εξαιρετικά σημαντική είναι η μείωση της 
έκπλυσης των θρεπτικών ουσιών από τις 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε εδαφικά και 
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συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων 
καθώς και έρευνα για την αντιμικροβιακή 
αντοχή. Η μελέτη των αποτελεσμάτων των 
πρακτικών ευημερίας των ζώων θα 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών ανησυχιών. Οι τομείς που 
αναφέρθηκαν παραπάνω θα υποστηριχτούν 
από πιο θεμελιώδη έρευνα για την 
αντιμετώπιση συναφών βιολογικών 
θεμάτων καθώς και για να υποστηριχτεί η 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακών 
πολιτικών.

υδάτινα περιβάλλοντα, αποφεύγοντας τη 
διάχυση ρύπανσης μέσω των υπόγειων 
υδάτων που επιστρέφουν σε συστήματα 
επιφανειακών υδάτων. Για την γενετική 
βελτίωση φυτών και ζώων ως προς τα 
χαρακτηριστικά προσαρμογής και 
παραγωγικότητας θα απαιτηθούν όλες οι 
συμβατικές και σύγχρονες προσεγγίσεις 
εκτροφής και η βέλτιστη χρήση των 
γενετικών πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην αγροτική διαχείριση του 
εδάφους για την αύξηση της γονιμότητας 
του εδάφους ως βάση για την 
παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Θα 
προωθηθεί η υγεία των ζώων και των 
φυτών και θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα 
ολοκληρωμένα μέτρα καταπολέμησης 
ασθενειών/παρασίτων. Θα εφαρμοστούν 
στρατηγικές για την εξάλειψη των 
ασθενειών των ζώων 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων 
καθώς και έρευνα για την αντιμικροβιακή 
αντοχή. Η μελέτη των αποτελεσμάτων των 
πρακτικών ευημερίας των ζώων θα 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών ανησυχιών. Οι τομείς που 
αναφέρθηκαν παραπάνω θα υποστηριχτούν 
από πιο θεμελιώδη έρευνα για την 
αντιμετώπιση συναφών βιολογικών 
θεμάτων καθώς και για να υποστηριχτεί η 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακών 
πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 99
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 - παράγραφος 2.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γεωργία και η δασοκομία είναι μοναδικά 
συστήματα που παρέχουν εμπορικά 
προϊόντα, καθώς επίσης και ευρύτερα 
κοινωνικά δημόσια αγαθά (με πολιτιστική 
και ψυχαγωγική αξίας) και σημαντικές 

Η γεωργία και η δασοκομία είναι μοναδικά 
συστήματα που παρέχουν εμπορικά 
προϊόντα, καθώς επίσης και ευρύτερα 
κοινωνικά δημόσια αγαθά (με πολιτιστική 
και ψυχαγωγική αξίας) και σημαντικές 
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οικολογικές υπηρεσίες όπως λειτουργική 
και επιτόπια βιοποικιλότητα, επικονίαση, 
ρύθμιση του νερού, τοπία, μείωση της 
διάβρωσης και παγίδευση του άνθρακα / 
μετριασμός των επιπτώσεων των 
θερμοκηπιακών αερίων. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα υποστηρίξουν τις 
παροχές αυτών των δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών, μέσω της απόδοσης λύσεων 
διαχείρισης, εργαλείων υποστήριξης της 
λήψης αποφάσεων και εκτίμησης της μη 
αγοραίας αξίας τους. Ειδικά ζητήματα 
προς αντιμετώπιση είναι μεταξύ άλλων ο
καθορισμός των αγροτικών/δασικών 
συστημάτων και των μορφών τοπίου που 
πιθανώς θα επιτύχουν τους στόχους 
αυτούς. Οι μετακινήσεις όσον αφορά την 
ενεργό διαχείριση των γεωργικών 
συστημάτων – συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τεχνολογιών και της αλλαγής των 
πρακτικών – θα αυξήσουν τον μετριασμό 
των επιπτώσεων των θερμοκηπιακών 
αερίων και την ικανότητα προσαρμογής 
του γεωργικού τομέα στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

οικολογικές υπηρεσίες όπως λειτουργική 
και επιτόπια βιοποικιλότητα, επικονίαση, 
αποθήκευση και ρύθμιση του νερού, 
τοπία, μείωση της διάβρωσης και 
παγίδευση του άνθρακα / μετριασμός των 
επιπτώσεων των θερμοκηπιακών αερίων. 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν τις παροχές αυτών των 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, μέσω 
της απόδοσης λύσεων διαχείρισης, 
εργαλείων υποστήριξης της λήψης 
αποφάσεων και εκτίμησης της μη αγοραίας 
αξίας τους. Ειδικά ζητήματα προς 
αντιμετώπιση είναι μεταξύ άλλων ο 
καθορισμός των αγροτικών/δασικών 
συστημάτων και των μορφών τοπίου που 
πιθανώς θα επιτύχουν τους στόχους 
αυτούς. Οι μετακινήσεις όσον αφορά την 
ενεργό διαχείριση των γεωργικών 
συστημάτων – συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τεχνολογιών και της αλλαγής των 
πρακτικών – θα αυξήσουν τον μετριασμό 
των επιπτώσεων των θερμοκηπιακών 
αερίων και την ικανότητα προσαρμογής 
του γεωργικού τομέα στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό 
επίσης απαιτεί μία ολοκληρωμένη 
διαχείριση υδάτων τόσο σε ό,τι αφορά τα 
φυσικά συστήματα όσο και τις 
εναλλακτικές πηγές (π.χ. επεξεργασμένα 
λύματα) για άρδευση (γεωργία, 
διατήρηση τοπίου και δασοκομία), 
περιβαλλοντική αποκατάσταση/βελτίωση, 
καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών, 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και 
δημόσια παροχή.

Or. en

Τροπολογία 100
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 - παράγραφος 2.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τις αγροτικές Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τις αγροτικές 
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κοινότητες θα κινητοποιηθούν με την 
ενίσχυση της ικανότητάς τους για 
πρωτογενή παραγωγή και τη διάθεση 
υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και με 
το άνοιγμα διόδων για την παραγωγή νέων 
και διαφοροποιημένων προϊόντων 
(τρόφιμα, ζωοτροφές, υλικά, ενέργεια), τα 
οποία ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη 
ζήτηση για συστήματα διάθεσης χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
βραχείας αλυσίδας. Η 
κοινωνικοοικονομική έρευνα σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εννοιών 
και θεσμικών καινοτομιών είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της συνοχής των 
αγροτικών περιοχών και την πρόληψη της 
οικονομικής και κοινωνικής 
περιθωριοποίησης, την προώθηση της 
διαφοροποίησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένου 
του τομέα των υπηρεσιών), τη διασφάλιση 
των κατάλληλων σχέσεων μεταξύ 
αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς 
και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών 
γνώσεων, της επίδειξης, της καινοτομίας 
και της διάδοσης καθώς και της ενίσχυσης 
της συμμετοχικής διαχείρισης των πόρων. 
Επίσης, υπάρχει ανάγκη αναζήτησης 
τρόπων με τους οποίους τα δημόσια αγαθά 
στις αγροτικές περιοχές μπορούν να 
μετατραπούν σε τοπικά/περιφερειακά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Οι ανάγκες 
καινοτομίας που έχουν οριστεί στα 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα θα 
συμπληρωθούν από τις οριζόντιες 
ερευνητικές δράσεις σε διαπεριφερειακό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχοντας τα 
αναγκαία αναλυτικά εργαλεία, δείκτες, 
μοντέλα και προβλέψεις, οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα παράσχουν υποστήριξη 
στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και 
σε άλλους παράγοντες όσον αφορά την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση σχετικών στρατηγικών, 
πολιτικών και νομοθεσιών, όχι μόνο για τις 
αγροτικές περιοχές αλλά και για το σύνολο 
της βιο-οικονομίας. Είναι επίσης 
απαραίτητα εργαλεία και δεδομένα για την 

κοινότητες θα κινητοποιηθούν με την 
ενίσχυση της ικανότητάς τους για 
πρωτογενή παραγωγή και τη διάθεση 
υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και με 
το άνοιγμα διόδων για την παραγωγή νέων 
και διαφοροποιημένων προϊόντων 
(τρόφιμα, ζωοτροφές, υλικά, ενέργεια), τα 
οποία ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη 
ζήτηση για συστήματα διάθεσης χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
βραχείας αλυσίδας. Η 
κοινωνικοοικονομική έρευνα σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εννοιών 
και θεσμικών καινοτομιών είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της συνοχής των 
αγροτικών περιοχών και την πρόληψη της 
οικονομικής και κοινωνικής 
περιθωριοποίησης, την προώθηση της 
διαφοροποίησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένου 
του τομέα των υπηρεσιών), τη διασφάλιση 
των κατάλληλων σχέσεων μεταξύ 
αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς 
και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών 
γνώσεων, της επίδειξης, της καινοτομίας 
και της διάδοσης καθώς και της ενίσχυσης 
της συμμετοχικής διαχείρισης των πόρων. 
Επίσης, υπάρχει ανάγκη αναζήτησης 
τρόπων με τους οποίους τα δημόσια αγαθά 
στις αγροτικές περιοχές μπορούν να 
μετατραπούν σε τοπικά/περιφερειακά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Οι ανάγκες 
καινοτομίας που έχουν οριστεί στα 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα θα 
συμπληρωθούν από τις οριζόντιες 
ερευνητικές δράσεις σε διαπεριφερειακό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχοντας τα 
αναγκαία αναλυτικά εργαλεία, δείκτες, 
μοντέλα και προβλέψεις, οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα παράσχουν υποστήριξη 
στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και 
σε άλλους παράγοντες όσον αφορά την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση σχετικών στρατηγικών, 
πολιτικών και νομοθεσιών, όχι μόνο για τις 
αγροτικές περιοχές αλλά και για το σύνολο 
της βιο-οικονομίας. Είναι επίσης 
απαραίτητα εργαλεία και δεδομένα,



PR\903346EL.doc 77/140 PE489.688v01-00

EL

πρόβλεψη τα ορθής αξιολόγησης 
δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ διαφόρων 
τύπων χρήσης πόρων (γη, νερό κ.ά.) και 
βιο-οικονομικών προϊόντων. Θα 
πραγματοποιηθεί κοινωνικοοικονομική και 
συγκριτική αξιολόγηση των 
αγροτικών/δασικών συστημάτων και των 
επιδόσεών τους ως προς τη βιωσιμότητα.

συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν 
αναπτυχθεί και συλλεχθεί κατά τη 
διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας 
2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23ης

Οκτωβρίου 2000 για την κατάρτιση ενός 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων1 , για την 
πρόβλεψη τα ορθής αξιολόγησης 
δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ διαφόρων 
τύπων χρήσης πόρων (γη, νερό κ.ά.) και 
βιο-οικονομικών προϊόντων Θα 
πραγματοποιηθεί κοινωνικοοικονομική και 
συγκριτική αξιολόγηση των 
αγροτικών/δασικών συστημάτων και των 
επιδόσεών τους ως προς τη βιωσιμότητα
βάσει κοινωνικών, οικονομικών και 
οικολογικών κριτηρίων.
_______________
1 ΕΕ L 327 της 22.12.00, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 101
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 - παράγραφος 2.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και 
ζωοτροφών να ανταποκριθεί στις 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και οικονομικές αλλαγές από το τοπικό στο 
παγκόσμιο επίπεδο θα αντιμετωπιστούν σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, 
της μεταποίησης, της συσκευασίας, του 
ελέγχου των τροφίμων, της μείωσης των 
αποβλήτων, της αξιοποίησης των 
υποπροϊόντων και της ασφαλούς 
απόρριψης των ζωικών υποπροϊόντων. Θα 
δημιουργηθούν καινοτόμες και βιώσιμες 
αποδοτικές ως προς τους πόρους 
διαδικασίες, και διαφοροποιημένα, 

Οι ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και 
ζωοτροφών να ανταποκριθεί στις 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και οικονομικές αλλαγές από το τοπικό στο 
παγκόσμιο επίπεδο θα αντιμετωπιστούν σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, 
της μεταποίησης, της συσκευασίας, του 
ελέγχου των τροφίμων, της 
επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, της 
μείωσης των αποβλήτων, της αξιοποίησης 
των υποπροϊόντων και της ασφαλούς 
απόρριψης των ζωικών υποπροϊόντων. Θα 
δημιουργηθούν καινοτόμες και βιώσιμες 
αποδοτικές ως προς τους πόρους 
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ασφαλή, οικονομικά και υψηλής ποιότητας 
προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί 
το δυναμικό καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
αλυσίδας διάθεσης τροφίμων, θα ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητά της, θα δημιουργηθεί 
οικονομική ανάπτυξη και θέσεις 
απασχόλησης και θα μπορέσει η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων να 
ανταποκριθεί στις αλλαγές. Άλλες πτυχές 
που πρέπει να εξεταστούν είναι η 
ιχνηλασιμότητα, η εφοδιαστική και οι 
υπηρεσίες, οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες, η ανθεκτικότητα της 
επισιτιστικής αλυσίδας έναντι των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών 
και ο περιορισμός του αρνητικού 
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της 
επισιτιστικής αλυσίδας και της 
μεταβαλλόμενης διατροφής και των 
συστημάτων παραγωγής στο περιβάλλον.

διαδικασίες, και διαφοροποιημένα, 
ασφαλή, οικονομικά και υψηλής ποιότητας 
προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί 
το δυναμικό καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
αλυσίδας διάθεσης τροφίμων, θα ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητά της, θα δημιουργηθεί 
οικονομική ανάπτυξη και θέσεις 
απασχόλησης και θα μπορέσει η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων να 
ανταποκριθεί στις αλλαγές. Άλλες πτυχές 
που πρέπει να εξεταστούν είναι η 
ιχνηλασιμότητα, η εφοδιαστική και οι 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
λειψυδρίας και της υποβάθμισης της 
ποιότητας των γλυκών υδάτων, οι 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, η 
ανθεκτικότητα της επισιτιστικής αλυσίδας 
έναντι των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών αλλαγών και ο περιορισμός 
του αρνητικού αντίκτυπου των 
δραστηριοτήτων της επισιτιστικής 
αλυσίδας και της μεταβαλλόμενης 
διατροφής και των συστημάτων 
παραγωγής στο περιβάλλον. 

Or. en

Τροπολογία 102
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των 
ζώντων υδρόβιων πόρων είναι ότι είναι 
ανανεώσιμοι και ότι η βιώσιμη 
εκμετάλλευσή τους έγκειται στην εις βάθος 
κατανόηση και σε ένα υψηλό βαθμό 
ποιότητας και παραγωγικότητας των 
υδάτινων οικοσυστημάτων. Ο συνολικός 
στόχος είναι η βιώσιμη εκμετάλλευση των 
ζώντων υδρόβιων πόρων για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 
οικονομικών ωφελειών/αποδόσεων από 
τους ωκεανούς και τις θάλασσες της 
Ευρώπης. Συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των 
ζώντων υδρόβιων πόρων είναι ότι είναι 
ανανεώσιμοι και ότι η βιώσιμη 
εκμετάλλευσή τους έγκειται στην εις βάθος 
κατανόηση και σε ένα υψηλό βαθμό 
ποιότητας και παραγωγικότητας των 
υδάτινων οικοσυστημάτων. Ο συνολικός 
στόχος είναι η βιώσιμη εκμετάλλευση των 
ζώντων υδρόβιων πόρων για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 
οικονομικών ωφελειών/αποδόσεων από 
τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα ποτάμια 
και άλλα υδατικά συστήματα της 



PR\903346EL.doc 79/140 PE489.688v01-00

EL

βελτιστοποίησης της βιώσιμης 
συνεισφοράς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας στην επισιτιστική 
ασφάλεια στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
οικονομίας και μείωσης της ισχυρής 
εξάρτησης της Ένωσης από τις εισαγωγές 
αλιευτικών προϊόντων διατροφής (περίπου 
60 % της συνολικής ευρωπαϊκής 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων 
διατροφής εξαρτάται από την εισαγωγή και 
η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας 
αλιευτικών προϊόντων) καθώς και η 
ανάγκη προώθησης των θαλάσσιων 
βιοτεχνολογιών για την ενίσχυση της 
«μπλε» ανάπτυξης. Σύμφωνα με το 
υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής, οι 
ερευνητικές δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για την διαχείριση και την 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τον 
«οικολογικό προσανατολισμό» των 
εμπλεκόμενων τομέων.

Ευρώπης. Συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη 
βελτιστοποίησης της βιώσιμης 
συνεισφοράς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας στην επισιτιστική 
ασφάλεια στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
οικονομίας, μειώνοντας σημαντικά την 
ισχυρή εξάρτηση της Ένωσης από τις 
εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων 
διατροφής (περίπου 60 % της συνολικής 
ευρωπαϊκής κατανάλωσης αλιευτικών 
προϊόντων διατροφής εξαρτάται από την 
εισαγωγή και η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος 
εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων) καθώς 
και η ανάγκη προώθησης των θαλάσσιων 
βιοτεχνολογιών για την ενίσχυση της 
«μπλε» ανάπτυξης. Θα χρησιμοποιηθούν 
οριζόντιες επιστημονικές και 
τεχνολογικές γνώσεις περί της θάλασσας 
και της ναυτιλίας με στόχο να αναπτυχθεί 
το δυναμικό των θαλάσσιων και των 
εσωτερικών υδάτων σε όλο το εύρος των 
θαλάσσιων και ναυτιλιακών βιομηχανιών, 
ενώ παράλληλα θα προάγεται η 
προστασία του περιβάλλοντος και η 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο 
πολιτικής, οι ερευνητικές δραστηριότητες 
θα υποστηρίξουν την προσέγγιση με βάση 
το οικοσύστημα για την διαχείριση και την 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τον 
«οικολογικό προσανατολισμό» των 
εμπλεκόμενων τομέων.

Or. en

Τροπολογία 103
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 2.4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4. Ανάπτυξη βιώσιμης και φιλικής προς 
το περιβάλλον αλιείας

2.4. Ανάπτυξη βιώσιμης και φιλικής προς 
το περιβάλλον αλιείας και στήριξη της 
ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής βίο-
οικονομίας



PE489.688v01-00 80/140 PR\903346EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 104
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – παράγραφος 3.1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και του αποτυπώματος 
άνθρακα μέσω της έξυπνης και βιώσιμης 
χρήσης

3.1. Μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και του αποτυπώματος 
άνθρακα μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και 
ασφαλούς χρήσης

Or. en

Τροπολογία 105
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3,1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών, των κτιρίων, των 
μικρών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης 
είναι σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμα και 
οδηγούν σε σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Η 
ανάπτυξη κτιρίων με σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα, βιομηχανιών υψηλής 
αποδοτικότητας και η μαζική υιοθέτηση 
ενεργειακώς αποδοτικών προσεγγίσεων 
από εταιρείες, άτομα, κοινότητες και 
πόλεις θα απαιτήσουν όχι μόνο 
τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και μη 
τεχνολογικές λύσεις, όπως νέες υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, χρηματοδότησης και 
διαχείρισης της ζήτησης. Με τον τρόπο 
αυτό, η ενεργειακή αποδοτικότητα 
ενδέχεται να παρέχει έναν από τους πιο 
οικονομικούς τρόπους μείωσης της 
ενεργειακής ζήτησης, ενισχύοντας την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
μειώνοντας τις περιβαλλοντικές και 

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών, των κτιρίων, των 
μικρών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης 
είναι σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμα και 
οδηγούν σε σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Η 
ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων κτιρίων 
με σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα, 
βιομηχανιών υψηλής αποδοτικότητας και η 
μαζική υιοθέτηση ενεργειακώς αποδοτικών 
προσεγγίσεων από εταιρείες, άτομα, 
κοινότητες και πόλεις θα απαιτήσουν όχι 
μόνο τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και μη 
τεχνολογικές λύσεις, όπως νέες υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, χρηματοδότησης και 
διαχείρισης της ζήτησης. Με τον τρόπο 
αυτό, η ενεργειακή αποδοτικότητα 
ενδέχεται να παρέχει έναν από τους πιο 
οικονομικούς τρόπους μείωσης της 
ενεργειακής ζήτησης, ενισχύοντας την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
μειώνοντας τις περιβαλλοντικές και 
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κλιματικές επιπτώσεις και τονώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα.

κλιματικές επιπτώσεις και τονώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα.

Or. en

Τροπολογία 106
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και η εξάλειψη των ενεργειακών 
αποβλήτων, καθώς και η παροχή
αναγκαίων για την κοινωνία και την 
οικονομία υπηρεσιών, απαιτεί όχι μόνο την 
εισαγωγή στη μαζική αγορά 
περισσότερων, αποδοτικών, 
ανταγωνιστικών σε σχέση με το κόστος, 
φιλικών προς το περιβάλλον και πιο 
έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 
και την ενσωμάτωση στοιχείων και 
συσκευών με τέτοιο τρόπο ώστε να 
συνεργάζονται για τη βελτιστοποίηση της 
συνολικής χρήσης της ενέργειας κτιρίων, 
υπηρεσιών και βιομηχανιών.

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και η εξάλειψη των ενεργειακών 
αποβλήτων, καθώς και η παροχή 
αναγκαίων για την κοινωνία και την 
οικονομία υπηρεσιών, απαιτεί όχι μόνο την 
εισαγωγή στη μαζική αγορά 
περισσότερων, αποδοτικών, 
ανταγωνιστικών σε σχέση με το κόστος, 
ασφαλών, φιλικών προς το περιβάλλον και 
πιο έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, 
αλλά και την ενσωμάτωση στοιχείων και 
συσκευών με τέτοιο τρόπο ώστε να 
συνεργάζονται για τη βελτιστοποίηση της 
συνολικής χρήσης της ενέργειας κτιρίων, 
υπηρεσιών και βιομηχανιών.

Or. en

Τροπολογία 107
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 - παράγραφος 3.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αστικές περιοχές είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην 
Ένωση και αντίστοιχα εκπέμπουν μεγάλο 
μερίδιο αερίων θερμοκηπίου, ενώ 
παράγουν σημαντική ποσότητα αέριων 
ρύπων. Ταυτόχρονα, οι αστικές περιοχές 
επηρεάζονται από τη υποβάθμιση της 
ποιότητας του αέρα και την κλιματική 
αλλαγή και πρέπει να αναπτύξουν τις δικές 

Οι αστικές περιοχές είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην 
Ένωση και αντίστοιχα εκπέμπουν μεγάλο 
μερίδιο αερίων θερμοκηπίου, ενώ 
παράγουν σημαντική ποσότητα αέριων 
ρύπων. Ταυτόχρονα, οι αστικές περιοχές 
επηρεάζονται από τη υποβάθμιση της 
ποιότητας του αέρα και την κλιματική 
αλλαγή και πρέπει να αναπτύξουν τις δικές 
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τους στρατηγικές αντιμετώπισης και 
μετριασμού των επιπτώσεων της. Η 
εξεύρεση καινοτόμων ενεργειακών λύσεων 
(ενεργειακή αποδοτικότητα, συστήματα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης 
και ψύξης), ενσωματωμένων στις 
μεταφορές, στην επεξεργασία των 
αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και η 
εξεύρεση λύσεων ΤΠΕ για το αστικό 
περιβάλλον είναι, κατά συνέπεια, 
σημαντικές για τη μετάβαση προς μία 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 
Πρέπει να προβλεφθούν επικεντρωμένες 
πρωτοβουλίες υποστήριξης της σύγκλισης 
σε βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες των 
κλάδων της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ΤΠΕ για έξυπνες εφαρμογές αστικών 
περιοχών. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν σε πλήρη 
κλίμακα νέα τεχνολογικά, οργανωτικά, 
προγραμματικά και επιχειρηματικά 
μοντέλα ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
μέσα των πόλεων και των κοινοτήτων. 
Επίσης, χρειάζεται έρευνα για την 
κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτιστικών ζητημάτων που 
εμπλέκονται στον εν λόγω 
μετασχηματισμό.

τους στρατηγικές αντιμετώπισης και 
μετριασμού των επιπτώσεων της. Η 
εξεύρεση καινοτόμων ενεργειακών λύσεων 
(ενεργειακή αποδοτικότητα, ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
δομημένο περιβάλλον, συστήματα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης 
και ψύξης), ενσωματωμένων στις 
μεταφορές, στην επεξεργασία των 
αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και η 
εξεύρεση λύσεων ΤΠΕ για το αστικό 
περιβάλλον είναι, κατά συνέπεια, 
σημαντικές για τη μετάβαση προς μία 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  
Πρέπει να προβλεφθούν επικεντρωμένες 
πρωτοβουλίες υποστήριξης της σύγκλισης 
σε βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες των 
κλάδων της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ΤΠΕ για έξυπνες εφαρμογές αστικών 
περιοχών. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν σε πλήρη 
κλίμακα νέα τεχνολογικά, οργανωτικά, 
προγραμματικά και επιχειρηματικά 
μοντέλα ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
μέσα των πόλεων και των κοινοτήτων. 
Επίσης, χρειάζεται έρευνα για την 
κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτιστικών ζητημάτων που 
εμπλέκονται στον εν λόγω 
μετασχηματισμό.

Or. en

Τροπολογία 108
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 - παράγραφος 3.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20 % 
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 

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

στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής. Θα πρέπει να διερευνηθεί το 
δυναμικό των απομακρυσμένων περιοχών 
με δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία 
μοντελοποίησης της ατμόσφαιρας και 
των ωκεανών.

Or. en

Τροπολογία 109
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί έρευνα σε διαδικασίες 
κατασκευής και προϊόντα υψηλότερης 
απόδοσης, επίδειξη και δοκιμή μαζικής 
παραγωγής με στόχο την εγκατάσταση 
μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμη 
έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες. Οι 
λύσεις ενσωμάτωσης καινοτόμων 
συστημάτων θα πρέπει να αναπτυχθεί 
έως το 2020. Θα δοθεί έμφαση στην 
ανάπτυξη και επίδειξη βελτιωμένης 
διασύνδεσης δικτύων (αποθήκευση 
δικτύου και ενεργοί μετατροπείς που 
παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας) και 
βελτιωμένης διασύνδεσης κτιρίων 
(προηγμένα πολυλειτουργικά 
φωτοβολταϊκά στοιχεία και στοιχεία του 
βοηθητικού εξοπλισμού (BoS) με 
συγκεκριμένες λειτουργικές δυνατότητες 
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σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση σε 
κτίρια).

Or. en

Τροπολογία 110
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα συστήματα συγκέντρωσης 
ηλιακής ενέργειας, θα δοθεί έμφαση σε 
τρόπους ανάπτυξης για την αύξηση της 
αποδοτικότητας, με παράλληλη μείωση 
του κόστους και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, επιτρέποντας τη 
βιομηχανική αναβάθμιση των 
τεχνολογιών που έχουν επιδειχθεί με την 
κατασκευή πρώτων στο είδος τους 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Θα 
δοκιμαστούν λύσεις για τον 
αποτελεσματικό συνδυασμό της 
παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας 
με την αφαλάτωση ύδατος.

Όσον αφορά τα συστήματα συγκέντρωσης 
ηλιακής ενέργειας, θα δοθεί έμφαση σε 
τρόπους ανάπτυξης για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και δυνατότητας 
αντιμετώπισης ημερήσιας λειτουργίας, 
μέσω αποθήκευσης και υβριδισμού, με 
παράλληλη μείωση του κόστους και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πέραν των 
ερευνητικών θεμάτων, στόχο αποτελεί η 
ενίσχυση της βιομηχανικής αναβάθμισης
των τεχνολογιών που έχουν επιδειχθεί με 
την κατασκευή πρώτων στο είδος τους 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. 
Προτεραιότητα θα αποτελέσουν λύσεις 
για τον αποτελεσματικό συνδυασμό της 
παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας 
με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
όπως η βιομάζα σε υβριδικές 
εγκαταστάσεις που θα επιτρέψει τη 
σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ή και άλλους σκοπούς όπως την 
αφαλάτωση ύδατος

Or. en

Τροπολογία 111
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 - παράγραφος 3.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.3. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών και 
περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών για 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μεταφέρεται στο σημείο 3.2.4γ.
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Τροπολογία 112
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 - παράγραφος 3.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 113
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2– σημείο 3.2.4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.4a. Αποθήκευση ενέργειας 
παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές
Καθώς αυξάνεται η χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές αυξάνεται ολοένα και 
η ζήτηση για αποθήκευση της ενέργειας 
από ασυνεχείς ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Θα καταστεί υποχρεωτική η 
ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης, για 
βραχυπρόθεσμη αποθήκευση (ολιγόλεπτο 
απόθεμα σε τριτογενή έλεγχο δικτύου) 
καθώς και για μακροπρόθεσμες 
εφαρμογές από ωριαία έως εποχιακή 
αποθήκευση. Το μεγάλο χρονικό εύρος 
απαιτεί ένα ευρύ εύρος τεχνολογιών. Ο 
στόχος είναι να αναπτυχθούν 
διαφορετικοί τρόποι όπου να 
χρησιμοποιείται η ηλεκτρική αποθήκευση 
(π.χ. υπερσυμπυκνωτές, διάφοροι τύποι 
μπαταριών), η μηχανική αποθήκευση 
(π.χ. σφόνδυλοι, αδιαβατικός πεπιεσμένος 
αέρας) και η χημική αποθήκευση (π.χ. 
παραγωγή υδρογόνου μέσω ευέλικτης 
ηλεκτρόλυσης, μετατροπή σε μεθάνιο ή 
σε άλλους υδρογονάνθρακες). Σε αυτή 
την περίπτωση, οι πρώτοι τρόποι 
αποθήκευσης (ηλεκτρική και μηχανική) 
στοχεύουν κυρίως σε βραχυπρόθεσμη 
αποθήκευση λόγω της υψηλής τους 
αποδοτικότητας στην μετατροπή.  
Επίσης, η αποδοτικότητα πλήρους 
διαδρομής είναι μικρότερη. Ο τελευταίος 
τρόπος, που ονομάζεται «από ενέργεια σε 
αέριο», προσφέρει πολύ μεγάλο δυναμικό 
για μακροπρόθεσμη αποθήκευση 
ενέργειας και όχι μόνο. Επιτρέπει επίσης 
την ενσωμάτωση της αποθήκευσης της 
ενέργειας στην παραγωγή εναλλακτικών 
καυσίμων για τις (αερο- )μεταφορές και 
στην παραγωγή χημικών ουσιών. Τέλος, η 
τεχνολογία «από ενέργεια σε αέριο» 
καθιστά δυνατό το μέγιστο δυναμικό  της 
χρήσης διοξειδίου του άνθρακα (CCU), 
χρησιμοποιώντας το υδρογόνο που 
προέρχεται από ηλεκτρόλυση για τη 
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μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε 
μεθάνιο. Η υδροενέργεια η οποία 
βασίζεται σε αποθήκευση υδάτων και 
αναστρέψιμα συστήματα δύναται επίσης 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση άλλων μορφών ανανεώσιμης 
ενέργειας, που δεν δύνανται να 
αποθηκευτούν, έτσι ώστε να 
ικανοποιήσουν τα ανώτατα επίπεδα 
ζήτησης.

Or. en

Τροπολογία 114
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2– σημείο 3.2.4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.4β. Αποκεντρωμένη παραγωγή 
ενέργειας
Η κατανομή της παραγωγής ενέργειας, 
όπως για παράδειγμα η 
«μικροπαραγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας, 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις 
απομονωμένες περιοχές της ενδοχώρας 
και τα νησιά.  Θα πραγματοποιηθεί 
περαιτέρω διερεύνηση σε ό,τι αφορά τις 
κατάλληλες λύσεις για την παραγωγή 
ενέργειας και τη διαχείριση συστημάτων 
ενέργειας.
Θα προαχθούν δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες 
με στόχο τη μείωση της φτώχιας.

Or. en

Τροπολογία 115
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2– σημείο 3.2.4 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.4γ. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών και 
περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών για 
δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα και αξιοποίηση
Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) αποτελεί βασική επιλογή που 
πρέπει να αναπτυχθεί ευρέως σε εμπορική 
κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 
απαλλαγμένης από άνθρακα παραγωγής 
ενέργειας και της βιομηχανίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση του επιπλέον κόστους της 
ΔΑΑ στον τομέα της ενέργειας για 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
αέριο σε σχέση με ισοδύναμες μονάδες 
χωρίς ΔΑΑ και ενεργοβόρες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.
Επιπλέον, η δέσμευση και χρήση 
άνθρακα (CCU) προσφέρει δυνατότητες 
για εφαρμογές προστιθέμενης αξίας του 
διοξειδίου του άνθρακα που δεσμεύεται 
σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
Μελλοντικά, η επίδειξη και ανάπτυξη 
τρόπων επαναχρησιμοποίησης του 
δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα θα 
καταστήσει τις τεχνολογίες δέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα πιο βιώσιμες και 
θα ενισχύσει την αποδοχή από το κοινό 
των τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
(CCS) και δέσμευσης και χρήσης του 
διοξειδίου του άνθρακα (CCU). Θα 
διερευνηθούν τα συστήματα δέσμευσης 
και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα 
(CCU) και οι τεχνολογίες μετατροπής του 
διοξειδίου του άνθρακα σε προϊόντα 
όπως για παράδειγμα χημικές ουσίες, 
λιπάσματα, καύσιμα και βιοέλαια.
Θα διερευνηθούν νέες τεχνολογίες 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
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αποθήκευσης σε χημικά προϊόντα (από 
άνθρακα σε χημικές ουσίες), της 
παραγωγής καυσίμων βάσει συνθετικών 
αερίων για αποθήκευση καθώς και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών εξαερίωσης 
χαμηλού κόστους και ανεκτικών στα 
καύσιμα που είναι απαραίτητες για τα εν 
λόγω συστήματα. Επιπλέον, οι αξιόπιστες 
υποδομές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει 
να αναπτυχθούν εγκαίρως καθώς οι 
περισσότερες μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα 
και άλλες πηγές διοξειδίου το άνθρακα 
δεν θα βρίσκονται κοντά σε 
αποθηκευτικούς χώρους. 
Ειδικότερα, θα υποστηριχτεί η επίδειξη 
ολόκληρης της αλυσίδας δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
(CCS) ή της δέσμευσης και χρήσης του 
διοξειδίου του άνθρακα (CCU) για ένα 
αντιπροσωπευτικό συνδυασμό 
διαφορετικών τεχνολογικών επιλογών 
δέσμευσης, αξιοποίησης, μεταφοράς και 
αποθήκευσης. Αυτό θα συνοδευτεί από 
έρευνα έτσι ώστε να προκύψουν πιο 
αποτελεσματικές τεχνολογίες ενέργειας 
και δέσμευσης, βελτιωμένα επιμέρους 
στοιχεία, ολοκληρωμένα συστήματα και 
διαδικασίες για μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
ορυκτά καύσιμα και άλλες βιομηχανίες 
έντασης ανθρακούχων εκπομπών που θα 
τεθούν σε λειτουργία μετά από το 2020. 
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν έρευνες 
για την ασφαλή αποθήκευση διοξειδίου 
του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς και εξεύρεση ορθολογικών 
λύσεων για την αξιοποίηση του 
δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα έτσι 
ώστε να γίνει δυνατή η εμπορική 
ανάπτυξη των τεχνολογιών δέσμευσης 
και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
(CCS) και δέσμευσης και χρήσης 
διοξειδίου του διοξειδίου του άνθρακα 
(CCU).

Or. en
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Τροπολογία 116
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.3 - σημείο 3.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 117
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4a. Ευέλικτες και αποτελεσματικές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά 
καύσιμα που καθιστούν δυνατή τη χρήση 
ενέργειας από ασυνεχείς ανανεώσιμες 
πηγές
Οι ευέλικτες και αποτελεσματικές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά 
καύσιμα εξακολουθούν να είναι 
σημαντικές για τη διασφάλιση της 
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σταθερότητας των δικτύων και της 
ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Κατά την περίοδο μετάβασης 
σε μία οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
άνθρακα, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση 
να εξισορροπήσουμε την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από μεταβλητές 
ανανεώσιμες πηγές με αυτή που 
παράγεται από ευέλικτες συμβατικές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Επί του 
παρόντος, οι συμβατικές μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής έχουν σχεδιαστεί για 
να λειτουργούν με βασικό φορτίο, ενώ 
όταν χρησιμοποιούν εφεδρικά ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές συχνά 
λειτουργούν με μερικό φορτίο. Σε αυτή τη 
λειτουργία, δεν είναι πολύ 
αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά τον 
αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων.
Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί 
έρευνα για να βελτιστοποιηθεί η ευελιξία 
και η αποτελεσματικότητα των 
συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
όταν λειτουργούν με μερικό φορτίο, έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διατίθεται 
ευέλικτη και αποτελεσματική εφεδρεία 
που θα συνοδεύει και θα στηρίζει την 
ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και να κατασταθεί δυνατή σε 
μεγαλύτερο βαθμό η ενσωμάτωση στο 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μεταβλητών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 118
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.8– εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τη λήψη 
αποφάσεων και την εφαρμογή στην 
αγορά θα πρέπει να βασίζονται στην 
επιτυχία της πρωτοβουλίας «Ευφυής 
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Ενέργεια - Ευρώπη» (IEE), που 
υλοποιήθηκε από τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία (EACI), ο οποίος από 
το 2003 οπότε συστάθηκε έχει προσφέρει 
χρηματοδότηση για περισσότερα από 500 
ευρωπαϊκά σχέδια στα οποία συμμετείχαν 
3.500 ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Το 
πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια –
Ευρώπη» θα πρέπει να συνεχίσει με 
παρόμοιους στόχους και η διαχείρισή του 
να εξακολουθήσει να γίνεται υπό το ίδιο 
πνεύμα. 

Or. en

Τροπολογία 119
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην 
παρούσα πρόκληση οδηγείται από την 
ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
διάστασης της έρευνας και της καινοτομίας 
στον τομέα της ενέργειας. Κύριος στόχος 
θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της 
θεματολογίας έρευνας και καινοτομίας του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)24 για την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης σχετικά με την ενέργεια και την 
κλιματική μεταβολή. Κατά συνέπεια, οι 
χάρτες πορείας του σχεδίου SET και των 
σχεδίων υλοποίησης θα συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη των 
προγραμμάτων εργασιών.  Στο πλαίσιο 
αυτό, η δομή της διακυβέρνησης του 
σχεδίου SET θα χρησιμοποιείται ως κύρια 
βάση για το στρατηγικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων και το συντονισμό της 
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της 
ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην 
παρούσα πρόκληση οδηγείται από την 
ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
διάστασης της έρευνας και της καινοτομίας 
στον τομέα της ενέργειας. Κύριος στόχος 
θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της 
θεματολογίας έρευνας και καινοτομίας του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)24 για την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης σχετικά με την ενέργεια και την 
κλιματική μεταβολή. Κατά συνέπεια, οι 
χάρτες πορείας του σχεδίου SET και των 
σχεδίων υλοποίησης θα συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη των 
προγραμμάτων εργασιών.  Στο πλαίσιο 
αυτό, η δομή της διακυβέρνησης του 
σχεδίου SET θα χρησιμοποιείται ως κύρια 
βάση για το στρατηγικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων και το συντονισμό της 
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της 
ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση Οι 
πληροφορίες σχετικά με την βιομηχανία 
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στο πλαίσιο της διακυβέρνησης των 
Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών 
Πρωτοβουλιών (EII) θα ληφθούν υπόψη 
επισήμως και με διαφάνεια σε ό,τι αφορά 
τα μέσα που χρηματοδοτούν 
προτεραιότητες που ορίζονται από τα 
Σχέδια Εφαρμογής των Ευρωπαϊκών 
Βιομηχανικών Πρωτοβουλιών (EII) .

Or. en

Τροπολογία 120
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1 – σημείο 4.1.1 – παράγραφος 1 – σημείο 
α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 121
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 - σημείο 4.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση αυτή είναι δυνατό να επιτευχθεί 
υλοποιώντας ένα σύστημα εξ ολοκλήρου 
διατροπικών μεταφορών «από πόρτα σε 
πόρτα» και αποφεύγοντας την περιττή 

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

χρήση μεταφορικών μέσων. Αυτό σημαίνει 
προώθηση μεγαλύτερης ενοποίησης 
μεταξύ τρόπων μεταφορών, 
βελτιστοποίηση των αλυσίδων μεταφορών 
και καλύτερα ενοποιημένες υπηρεσίες 
μεταφορών, με τη μόχλευση νέων και πιο 
αποδοτικών συστημάτων πλοήγησης, 
όπως το EGNOS και το Galileo. Τέτοιες 
καινοτόμες λύσεις θα διευκολύνουν επίσης 
την προσβασιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων του γηραιότερου 
πληθυσμού και των ευάλωτων χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 122
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 123
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 –
σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης 
της εναέριας κυκλοφορίας θα συμβάλουν 
σε άρδην αλλαγή στην ασφάλεια και την 
αποδοτικότητα με ταχέως αυξανόμενη 
ζήτηση, ώστε να επιτύχουν βελτιωμένη 
ακρίβεια ως προς την εκτέλεση των 
δρομολογίων, μείωση του χρόνου που 
ξοδεύεται σε διαδικασίες σχετικές με τη 
μετακίνηση στα αεροδρόμια και να 
επιτύχουν την ανθεκτικότητα του 
συστήματος αερομεταφορών. Η υλοποίηση 
και περαιτέρω ανάπτυξη του 
προγράμματος «Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός» θα υποστηρίζεται με λύσεις για 
αυξημένη αυτοματοποίηση και αυτονομία 
στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 
και του ελέγχου αεροσκαφών, καλύτερη 
ενοποίηση των εναέριων και επίγειων 
συνιστωσών και καινοτόμες λύσεις για την 
αποτελεσματική και απρόσκοπτη 
διαχείριση επιβατών και εμπορευμάτων σε 
ολόκληρο το σύστημα μεταφορών.

α) Οι καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης 
της εναέριας κυκλοφορίας θα συμβάλουν 
σε άρδην αλλαγή στην ασφάλεια και την 
αποδοτικότητα με ταχέως αυξανόμενη 
ζήτηση, ώστε να επιτύχουν βελτιωμένη 
ακρίβεια ως προς την εκτέλεση των 
δρομολογίων, μείωση του χρόνου που 
ξοδεύεται σε διαδικασίες σχετικές με τη 
μετακίνηση στα αεροδρόμια και να 
επιτύχουν την ανθεκτικότητα του 
συστήματος αερομεταφορών. Τα 
καινοτόμα συστήματα πλοήγησης που 
μοχλεύουν το ευρωπαϊκό GNSS, όπως το 
EGNOS, θα βελτιστοποιήσουν τις 
προσεγγίσεις προσγείωσης, θα αυξήσουν 
την ασφάλεια των πτήσεων και θα 
μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων, με 
καλύτερη χρήση των μεγάλων 
αερολιμένων και διευκόλυνση της 
πλήρους εκμετάλλευσης των μικρότερων.
Η υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του 
προγράμματος «Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός» θα υποστηρίζεται με λύσεις για 
αυξημένη αυτοματοποίηση και αυτονομία 
στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 
και του ελέγχου αεροσκαφών, καλύτερη 
ενοποίηση των εναέριων και επίγειων 
συνιστωσών και καινοτόμες λύσεις για την 
αποτελεσματική και απρόσκοπτη 
διαχείριση επιβατών και εμπορευμάτων σε 
ολόκληρο το σύστημα μεταφορών.

Or. en
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Τροπολογία 124
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 –
σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Για τις σιδηροδρομικές και οδικές 
μεταφορές, η βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης δικτύου θα βελτιώσει την 
αποτελεσματική χρήση των υποδομών και 
θα διευκολύνει τις διασυνοριακές εργασίες. 
Θα αναπτυχθούν ολοκληρωμένα 
συνεργατικά συστήματα διαχείρισης της 
οδικής κυκλοφορίας και πληροφοριών που
θα βασίζονται στην επικοινωνία «όχημα 
προς όχημα» και «όχημα προς υποδομή».

γ) Για τις σιδηροδρομικές και οδικές 
μεταφορές, η βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης δικτύου θα βελτιώσει την 
αποτελεσματική χρήση των υποδομών και 
θα διευκολύνει τις διασυνοριακές εργασίες. 
Θα αναπτυχθούν ολοκληρωμένα 
συνεργατικά συστήματα διαχείρισης της 
οδικής κυκλοφορίας και πληροφοριών που 
θα βασίζονται στην επικοινωνία «όχημα 
προς όχημα» και «όχημα προς υποδομή» 
και σε ευρωπαϊκά συστήματα πλοήγησης.

Or. en

Τροπολογία 125
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 126
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 - παράγραφος 5.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η καλύτερη κατανόηση των αιτιών και της 
εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής και οι 
ακριβέστερες κλιματικές προβλέψεις είναι 
σημαντικές για την προστασία των ζωών, 
των εμπορευμάτων και των υποδομών 
στην κοινωνία καθώς και για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής λήψης 
αποφάσεων. Είναι απαραίτητη για την 
περαιτέρω κατανόηση της επιστημονικής 
βάσης των κλιματικών παραγόντων,
διαδικασιών, μηχανισμών και αντιδράσεων 
που σχετίζονται με τη λειτουργία των 
ωκεανών, των εδαφικών οικοσυστημάτων 
και της ατμόσφαιρας. Οι βελτιωμένες 
κλιματικές προβλέψεις σε συναφείς 
κλίμακες από πλευράς χρόνου και χώρου 
θα υποστηρίζονται μέσω της ανάπτυξης 
πιο επακριβών σεναρίων και μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως 
συνδυασμένων μοντέλων του γήινου 
συστήματος.

Η καλύτερη κατανόηση των αιτιών και της 
εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής και οι 
ακριβέστερες κλιματικές προβλέψεις είναι 
σημαντικές για την προστασία των ζωών, 
των οικονομικών δραστηριοτήτων, των 
εμπορευμάτων και των υποδομών στην 
κοινωνία καθώς και για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων. Είναι 
απαραίτητη για την περαιτέρω κατανόηση 
της επιστημονικής βάσης των κλιματικών 
παραγόντων, διαδικασιών, μηχανισμών και 
αντιδράσεων που σχετίζονται με τη 
λειτουργία των ωκεανών, των εδαφικών 
οικοσυστημάτων και της ατμόσφαιρας 
καθώς και των πολικών περιοχών. Οι 
βελτιωμένες κλιματικές προβλέψεις σε 
συναφείς κλίμακες από πλευράς χρόνου 
και χώρου θα υποστηρίζονται μέσω της 
ανάπτυξης πιο επακριβών σεναρίων και 
μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των 
πλήρως συνδυασμένων μοντέλων του 
γήινου συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 127
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 - σημείο 5.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την 
ικανότητα της κοινωνίας και της 
οικονομίας για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Τα αποτελεσματικά, 
ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά μέτρα 
προς ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που 
είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίματος καθιστούν αναγκαία την 
ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων 

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

και μελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών 
σημείων, εκθέσεων του πληθυσμού, 
κινδύνων, κόστους και ευκαιριών που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
την ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη 
ακραία γεγονότα και απειλές που 
προκαλούνται από το κλίμα και την 
επανάληψή τους. Η ανάλυση αυτή θα 
αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, στις υποδομές, 
τους οικονομικούς και φυσικούς πόρους. 
Για παράδειγμα, οι κλιματικές αλλαγές 
ενδέχεται να αυξήσουν την εμφάνιση 
ακραίων υδρολογικών φαινομένων 
(πλημμύρες και ξηρασίες) με μεγάλο 
αντίκτυπο στους υδάτινους πόρους, τα 
οικοσυστήματα και τη βιωσιμότητα των 
οικονομικών δραστηριοτήτων όπως τις 
γνωρίζουμε σήμερα. Ιδιαίτερα 
σημαντικός είναι ο αντίκτυπος στη 
διαθεσιμότητα των υδάτων. Σε πολλές 
περιοχές της Ένωσης θα ενταθεί η 
λειψυδρία και θα προκύψει μεγαλύτερη 
ανισότητα στη διανομή στον χώρο και 
στον χρόνο, απαιτώντας νέες μορφές 
διαχείρισης. Θα δοθεί έμφαση στα φυσικά 
οικοσυστήματα και στα δομημένα 
περιβάλλοντα υψηλότερης αξίας, καθώς 
επίσης στους βασικούς κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς σε 
όλη την Ευρώπη. Θα πραγματοποιηθούν 
δράσεις που θα διερευνήσουν τις 
επιπτώσεις και τους αυξανόμενους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και 
τις αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα 
θα αξιολογήσει καινοτόμες, ισοδύναμα 
κατανεμημένες και αποδοτικές ως προς το 
κόστος επεμβάσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιαιτεροτήτων των νησιών και των 
απομακρυσμένων περιοχών και της 
προστασίας και της προσαρμογής των 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και 
των σχετικών αποτελεσμάτων, για την 
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ενημέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα 
και τις κλίμακες. Θα περιλαμβάνονται 
επίσης ο πιθανός αντίκτυπος, το κόστος 
και οι κίνδυνοι των επιλογών της 
γεωμηχανικής. Θα διερευνηθούν επίσης οι 
σύνθετες διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις και 
οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνων σε 
σχέση με άλλες κλιματικές και τομεακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίκτυπων στην απασχόληση και στα 
επίπεδα διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων.
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Τροπολογία 128
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 - σημείο 5.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια ανταγωνιστική, 
αποδοτική ως προς τους πόρους και 
ανθεκτική ως προς την κλιματική αλλαγή 
οικονομία έως το 2050 απαιτεί το 
σχεδιασμό αποτελεσματικών, 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
σημαντικών εξελίξεων στην ικανότητά μας 
για καινοτομία. Η έρευνα θα αξιολογήσει 
τους περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους, τις 
ευκαιρίες και τον αντίκτυπο των επιλογών 
μετριασμού των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα θα 
υποστηρίξει την ανάπτυξη και την 
αξιολόγηση των νέων μοντέλων κλίματος-
ενέργειας-οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τα οικονομικά μέσα και τους σχετικούς 
εξωγενείς παράγοντες, με στόχο τον 
έλεγχο των επιλογών πολιτικής 
μετριασμού των επιπτώσεων και 
τεχνολογικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορες 
κλίμακες και για τους βασικούς 

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια ανταγωνιστική, 
αποδοτική ως προς τους πόρους και 
ανθεκτική ως προς την κλιματική αλλαγή 
κοινωνία έως το 2050 απαιτεί το 
σχεδιασμό αποτελεσματικών, 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
σημαντικών εξελίξεων στην ικανότητά μας 
για καινοτομία. Η έρευνα θα αξιολογήσει 
τους περιβαλλοντικούς και
κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους, τις 
ευκαιρίες και τον αντίκτυπο των επιλογών 
μετριασμού των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα θα 
υποστηρίξει την ανάπτυξη και την 
αξιολόγηση των νέων μοντέλων κλίματος-
ενέργειας-οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τα οικονομικά μέσα και τους σχετικούς 
εξωγενείς παράγοντες, με στόχο τον 
έλεγχο των επιλογών πολιτικής 
μετριασμού των επιπτώσεων και 
τεχνολογικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορες 
κλίμακες και για τους βασικούς 
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οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς στην 
ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράσεις 
θα προωθήσουν την τεχνολογική, θεσμική 
και κοινωνικοοικονομική καινοτομία 
βελτιώνοντας τις συνδέσεις μεταξύ 
έρευνας και εφαρμογής και μεταξύ 
επιχειρηματιών, τελικών χρηστών, 
ερευνητών και ιδρυμάτων γνώσης.

οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς στην 
ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράσεις 
θα προωθήσουν την τεχνολογική, θεσμική 
και κοινωνικοοικονομική καινοτομία 
βελτιώνοντας τις συνδέσεις μεταξύ 
έρευνας και εφαρμογής και μεταξύ 
επιχειρηματιών, τελικών χρηστών, 
ερευνητών και ιδρυμάτων γνώσης. Η 
αποτελεσματική και αποδοτική 
διαχείριση των υδάτων οπωσδήποτε θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως μέρος 
των πολιτικών μετριασμού των 
επιπτώσεων. Στην ΕΕ οι ημίξηρες 
περιοχές και οι περιοχές που υφίστανται 
λειψυδρία θα επεκταθούν και θα 
πληχθούν σημαντικά από την κλιματική 
αλλαγή. Η μείωση της διαθεσιμότητας 
των υδάτων, η αύξηση της συχνότητας 
και της έντασης των ακραίων γεγονότων 
και κυρίως η πιο άνιση κατανομή της 
διαθεσιμότητας των υδάτων θα 
απαιτήσουν την ανάπτυξη πολύ 
αποτελεσματικών πρακτικών 
διαχείρισης, μια καλύτερη διαχείριση της 
ζήτησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
την αύξηση της αποθήκευσης υδάτων 
έτσι ώστε να γίνει ασφαλέστερη η παροχή 
ύδατος. Είναι απαραίτητο να διεξαχθούν 
έρευνες σχετικά με τους τρόπους 
ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου των εν λόγω μέτρων 
μετριασμού.
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Τροπολογία 129
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – παράγραφος 5.2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.2. Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων 
και οικοσυστημάτων

5.2. Προστασία του περιβάλλοντος, 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
των υδάτων, της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων
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Τροπολογία 130
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν μια 
σημαντική πρόκληση ως προς την επίτευξη 
μια βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των 
ανθρώπινων αναγκών και του 
περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί πόροι, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του 
αέρα, της βιομάζας, των γόνιμων εδαφών, 
της δασοκομίας, της βιοποικιλότητας, των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που 
παρέχουν, υποστηρίζουν τη λειτουργία της 
ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας 
και της ποιότητας ζωής. Οι παγκόσμιες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται 
με τους φυσικούς πόρους αναμένεται να 
ανέλθουν σε περισσότερα από 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050. 
Εντούτοις, τα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως υποβαθμίζονται 
πέραν της ικανότητας της φύσης για την 
ανανέωσή τους, ενώ οι περιβαλλοντικοί 
πόροι υποβάλλονται σε υπερβολική 
εκμετάλλευση και ακόμη και σε 
καταστροφή (π.χ. ακραίες δασικές 
πυρκαγιές). Παραδείγματος χάρη, κάθε 
χρόνο στην ΕΕ χάνονται 1000 km² 
ορισμένων από τα πιο γόνιμα εδάφη και 
πολύτιμα οικοσυστήματα, ενώ σπαταλιέται 
το ένα τέταρτο του πόσιμου ύδατος. Η 
συνέχιση των παραπάνω δεν αποτελεί 
επιλογή. Η έρευνα πρέπει να συμβάλει 
στην αντιστροφή των τάσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και να 
διασφαλίσει ότι τα οικοσυστήματα θα 
εξακολουθήσουν να παρέχουν τους 
πόρους, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
είναι αναγκαία για την ευημερία και την 
οικονομική ευμάρεια.
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Τροπολογία 131
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, η 
έρευνα και η καινοτομία θα 
επικεντρωθούν στα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 132
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 - σημείο 5.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι ενέργειες της κοινωνίας ενέχουν τον 
κίνδυνο να επιφέρουν μεταβολές στο 
περιβάλλον, οι οποίες θα είναι μη 
αναστρέψιμες και θα μεταβάλλουν το 
χαρακτήρα των οικοσυστημάτων. Η 
πρόβλεψη των κινδύνων αυτών μέσω της 
αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της 
πρόβλεψης των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον και των περιβαλλοντικών 
αλλαγών στην ευημερία του ανθρώπου 
είναι ζωτικής σημασίας. Απαιτείται 
καλύτερη κατανόηση των 
περιβαλλοντικών παραγόντων που 
αφορούν την υγεία, την ευημερία και τους 
ενδιάμεσους μηχανισμούς έτσι ώστε να 
προκύψουν στοιχεία για τις στρατηγικές 
αποτελεσματικής προστασίας της υγείας
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υπόγεια ύδατα, θα βελτιώσει την 
κατανόηση των σύνθετων 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών 
πόρων και των κοινωνικών, οικονομικών 
και οικολογικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
«σημείων ανατροπής της ισορροπίας» και 
την ανθεκτικότητα ή την ευπάθεια των 
ανθρώπινων βιολογικών συστημάτων. Θα 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν και αλληλεπιδρούν τα 
οικοσυστήματα με τις ανθρωπογενείς 
επιπτώσεις, τον τρόπο αποκατάστασής 
τους και τον τρόπο με τον οποίο θα 
επηρεάσουν τις οικονομίες και την 
ευημερία των ανθρώπων. Θα διερευνήσει 
επίσης τις λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. Ακόμη, 
θα συμβάλει στις πολιτικές και τις 
πρακτικές που διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες λειτουργούν εντός των 
ορίων της βιωσιμότητας και της 
προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας.

και να ενημερωθούν τα προγράμματα και 
οι πολιτικές της Ένωσης.

Η βελτίωση της γνώσης αποτελεί 
θεμελιώδη προβληματισμό όταν 
κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές συμβάλλουν σε 
μία συνολική αλλαγή όπως αυτή των 
φαινομένων των δασικών πυρκαγιών. Η 
καλύτερη κατανόηση των φυσικών και 
κοινωνικών φαινομένων που οδηγούν στις 
δασικές πυρκαγιές είναι απολύτως 
απαραίτητη. Η προσομοίωση, η συλλογή 
δεδομένων και η ανάλυση είναι 
θεμελιώδεις για την τροφοδότηση 
συστημάτων υποστήριξης που βασίζονται 
στην έρευνα ως πρωταρχικού τρόπου 
πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, 
αύξησης της αποτελεσματικότητάς της 
προσπάθειάς τους και μείωσης των 
ζημιών σε ανθρώπινο, περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Η έρευνα στα θαλάσσια οικοσυστήματα 
(από τις παράκτιες ζώνες έως τα βαθέα 
ύδατα), στα πολικά οικοσυστήματα, στα 
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οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, στα 
επίγεια και στα αστικά οικοσυστήματα 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τα 
υπόγεια ύδατα και της βιοποικιλότητάς 
τους, θα βελτιώσει την κατανόηση των 
σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
φυσικών πόρων και των κοινωνικών, 
οικονομικών και οικολογικών 
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών «σημείων ανατροπής της 
ισορροπίας» και την ανθεκτικότητα ή την 
ευπάθεια των ανθρώπινων και των
βιολογικών συστημάτων. Σε ό,τι αφορά τα 
ύδατα, προβλέπονται στρατηγικές 
διαχείρισης που ενσωματώνουν υδατικά 
συστήματα και εναλλακτικές πηγές (π.χ. 
επεξεργασμένα λύματα) για τις συχνά 
αλληλοσυγκρουόμενες χρήσης (γεωργία, 
διατήρηση τοπίου, περιβαλλοντική 
αποκατάσταση/βελτίωση, καταπολέμηση 
δασικών πυρκαγιών, ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, δημόσια παροχή). 
Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ποσότητα 
και την ποιότητα των υδάτων των 
φυσικών συστημάτων και κυρίως αυτών 
που χρησιμοποιούνται για άντληση 
πόσιμου νερού. Θα εξετάσει τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργούν και αλληλεπιδρούν 
τα οικοσυστήματα με τις ανθρωπογενείς 
επιπτώσεις, τον τρόπο που οι εν λόγω 
επιπτώσεις δύνανται να 
ελαχιστοποιηθούν, τον τρόπο που τα 
οικοσυστήματα δύνανται να 
αποκατασταθούν και τον τρόπο με τον 
οποίο τα παραπάνω θα επηρεάσουν τις 
οικονομίες και την ευημερία των 
ανθρώπων. Θα διερευνήσει επίσης τις 
λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. Ακόμη, 
θα συμβάλει στις πολιτικές και τις 
πρακτικές που διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες λειτουργούν εντός των 
ορίων της βιωσιμότητας και της 
προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας.
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Τροπολογία 133
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 - σημείο 5.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ασφαλών ορίων λειτουργίας. Θα 
αναπτυχθούν καινοτόμοι τρόποι για την 
αύξηση της συνοχής των πολιτικών, την 
επίλυση των συμβιβασμών και τη 
διαχείριση των συγκρουόμενων 
συμφερόντων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί επίσης στη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και στη δημόσια 
αποδοχή καινοτομιών και καινοτόμων 
τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 134
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5,2– σημείο 5.2.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.2.2 α. Βιώσιμη εκμετάλλευση του 
παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
Η κλιματική αλλαγή και η εκμετάλλευση 
των πόρων αποτελούν τις κύριες απειλές 
για τα οικοσυστήματα. Είναι υψίστης 
σημασίας η προστασία και η βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και η 
αξιολόγηση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας των παράκτιων και 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας των βαθέων υδάτων) 
μέσω καινοτόμων εργαλείων 
παρατήρησης και παρακολούθησης. Η 
γνώση πρέπει να επικεντρωθεί στην 
ανάπτυξη νέων εννοιών και εργαλείων για 
την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων 
απέναντι σε φυσικούς κινδύνους και τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
των κοινωνικοοικονομικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες ασκούν 
πρόσθετη πίεση στα οικοσυστήματα.
Αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω 
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διακυβέρνησης με γνώμονα την επιστήμη 
και την κοινωνιακή δέσμευση, που θα 
προωθεί την ανάπτυξη αειφόρων και 
αποδοτικών ως προς την αξιοποίηση των 
θαλάσσιων πόρων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων μη 
εκμεταλλευτικών υπηρεσιών, και θα 
αξιοποιεί εμπεριστατωμένες γνώσεις στον 
τομέα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Η προσέγγιση αυτή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τη δομή, τη λειτουργία και τις 
υπηρεσίες του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος. Επιπλέον, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η άμβλυνση των παράκτιων 
και θαλάσσιων απειλών για τη 
βιοποικιλότητα (συμπεριλαμβανομένης 
της αλλαγής και του κατακερματισμού 
των ενδιαιτημάτων, των 
χωροκατακτητικών ειδών, της 
υπερεκμετάλλευσης και της ρύπανσης) με 
προώθηση και βελτίωση των εργαλείων 
θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού, μεταξύ 
άλλων με την προστασία των ακτών και 
των θαλάσσιων προστατευόμενων 
περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 135
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5 – σημείο 5.3 – σημείο 5.3.2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5.3.2. Προώθηση της βιώσιμης παροχής 
και χρήσης πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων ορυκτών πόρων 
από γη και θάλασσα, που να καλύπτει την 
εξερεύνηση την εξόρυξη, την επεξεργασία, 
την ανακύκλωση και την ανάκτηση

Or. en
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Τροπολογία 136
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5 – σημείο 5.3 – σημείο 5.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 137
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5 – σημείο 5.3 – σημείο 5.3.4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα παράδειγμα είναι η αυξανόμενη 



PE489.688v01-00 110/140 PR\903346EL.doc

EL

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

Or. en

Τροπολογία 138
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – παράγραφος 5.4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.4. Προώθηση της μετάβασης σε μια 
πράσινη οικονομία μέσω της οικολογικής 
καινοτομίας

5.4. Προώθηση της μετάβασης σε μια 
βιώσιμη κοινωνία και οικονομία μέσω της 
οικολογικής καινοτομίας

Or. en

Τροπολογία 139
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η προώθηση όλων των μορφών 
οικολογικής καινοτομίας που επιτρέπουν 
τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η προώθηση όλων των μορφών 
οικολογικής καινοτομίας που επιτρέπουν 
τη μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία και
οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 140
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5 – σημείο 5.4 – σημείο 5.4.1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.4.1. Ενίσχυση τεχνολογιών, διαδικασιών, 
υπηρεσιών και προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας και προώθηση της 
διείσδυσης στην αγορά.

5.4.1. Ενίσχυση τεχνολογιών, διαδικασιών, 
υπηρεσιών και προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 141
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5 – σημείο 5.4 – σημείο 5.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχθούν όλες οι μορφές 
καινοτομίας, τόσο η προοδευτική, όσο και 
η ριζική, οι οποίες συνδυάζουν 
τεχνολογική, οργανωτική, κοινωνική, 
συμπεριφορική, επιχειρηματική και 
πολιτική καινοτομία και ενισχύουν τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Με 
τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί μια πιο 
κυκλική οικονομία, μειώνοντας 
παράλληλα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
και λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Περιλαμβάνονται τα επιχειρηματικά 
μοντέλα, η βιομηχανική συμβίωση, τα 

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

συστήματα υπηρεσιών προϊόντων, ο 
σχεδιασμός προϊόντων, ο πλήρης κύκλος 
ζωής και οι προσεγγίσεις «από την πηγή 
στην πηγή». Στόχος θα είναι η βελτίωση 
της αποδοτικότητας των πόρων 
μειώνοντας, σε απόλυτους όρους, τις 
εισαγωγές, τα απόβλητα και την 
απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών κατά 
μήκος όλης της αξιακής αλυσίδας καθώς 
και η προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασης των πόρων. Με 
την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, 
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη 
στήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων με 
έμφαση στις ΜΜΕ για την εισαγωγή 
περιβαλλοντικών καινοτόμων ιδεών στην 
αγορά, όπως έγινε με επιτυχία με την 
προηγούμενη εμπορική αναπαραγωγή της 
οικολογικής καινοτομίας. Θα δοθεί 
έμφαση στην προώθηση της μετάβασης 
από την έρευνα στην αγορά, 
συμπεριλαμβάνοντας τη βιομηχανία και 
κυρίως τις ΜΜΕ από την ανάπτυξη 
πρωτοτύπων μέχρι την προ-εμπορική 
επίδειξη. Η δικτύωση μεταξύ των οικο-
καινοτόμων θα επιδιώξει επίσης να 
ενισχύσει τη διάδοση των γνώσεων και την 
καλύτερη διασύνδεση της προσφοράς με 
τη ζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 142
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5 – σημείο 5.4 – σημείο 5.4.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της πρώτης αίτησης και της 
εμπορικής αναπαραγωγής οικολογικά 
καινοτόμων λύσεων που βρίσκονται μόλις 
προ της εισαγωγής τους στην αγορά
Δεν είναι ασυνήθιστο το φαινόμενο πολλά 
υποσχόμενες και τεχνικά προηγμένες 
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οικολογικά καινοτόμες τεχνολογίες, 
διαδικασίες, υπηρεσίες και προϊόντα να 
μην φθάνουν στην αγορά λόγω 
προκλήσεων στο στάδιο της προ-
εμπορευματοποίησης και του 
εναπομένοντος κινδύνου που συνδέεται με 
την κλιμάκωση της παραγωγής τους.
Οικολογικά καινοτόμες λύσεις για τις 
οποίες έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η 
τεχνική επίδειξή τους δεν αξιοποιούν 
πλήρως το περιβαλλοντικό και 
οικονομικό τους δυναμικό καθώς η 
εισαγωγή τους στην αγορά γίνεται 
αντιληπτή ως υπερβολικά επικίνδυνη από 
ιδιώτες επενδυτές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για λύσεις που προέρχονται από 
νεοσύστατες και καινοτόμες ΜΜΕ.
Στόχος θα είναι η στήριξη προγραμμάτων 
που αφορούν την πρώτη αίτηση και την 
εμπορική αναπαραγωγή οικολογικά 
καινοτόμων τεχνικών, προϊόντων, 
υπηρεσιών ή πρακτικών σημαντικών σε 
επίπεδο Ένωσης για τις οποίες έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί επιτυχώς η τεχνική 
επίδειξή τους αλλά, λόγω του 
εναπομένοντος κινδύνου, δεν έχουν 
ακόμα διεισδύσει στην αγορά. Οι δράσεις 
πρέπει να συμβάλουν στην άρση των 
εμποδίων για την ανάπτυξη και την 
ευρεία εφαρμογή της οικολογικής 
καινοτομίας, να δημιουργούν ή να 
διευρύνουν αγορές για τις σχετικές λύσεις 
και να βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, στις 
παγκόσμιες αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία του εξαιρετικά επιτυχημένου προγράμματος εμπορικής αναπαραγωγής 
της οικολογικής καινοτομίας (CIP) που διαχειρίστηκε ο EACI, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να προβλέπει τη στήριξη της εμπορικής αναπαραγωγής ως ξεχωριστό νέο 
σημείο. Η διάκριση μεταξύ Ε & Α στην οικολογική καινοτομία και εμπορικής αναπαραγωγής 
της οικολογικής καινοτομίας έχει το πλεονέκτημα ότι τονίζει τη διαφορετική φύση και των δύο 
προγραμμάτων και διασφαλίζει τη συνέχεια του προγράμματος οικολογικής καινοτομίας, το 
οποίο μέχρι σήμερα είναι μακράν το δημοφιλέστερο κοινοτικό πρόγραμμα για την 
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επιχειρηματική της οικολογικής καινοτομίας.

Τροπολογία 143
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5 – σημείο 5.4 – σημείο 5.4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την προώθηση της μετάβασης προς μια 
πράσινη οικονομία απαιτούνται 
διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές. Η 
έρευνα και η καινοτομία θα 
διαπραγματευτούν τα κύρια εμπόδια για 
την αλλαγή τα κοινωνίας και της αγοράς 
και θα έχουν ως στόχο την δώσουν τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές, τους 
επικεφαλής επιχειρήσεων και στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 
υιοθετήσουν μια καινοτόμο και βιώσιμη 
συμπεριφορά. Θα αναπτυχθούν ακριβή και 
διαφανή εργαλεία, μέθοδοι και μοντέλα για 
την αξιολόγηση και την προώθηση των 
κύριων οικονομικών, κοινωνικών και 
θεσμικών αλλαγών που απαιτούνται για να 
αναπτυχθεί τη αλλαγή στάσης προς μια 
πράσινη οικονομία. Θα διερευνηθεί ο 
τρόπος προώθησης βιώσιμων προτύπων 
κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικοοικονομικής έρευνας, της 
επιστήμης των συμπεριφορών, της 
συμμετοχής των χρηστών και της δημόσιας 
αποδοχής της καινοτομίας, και θα 
υποστηριχτούν δραστηριότητες για τη 
βελτίωση της επικοινωνίας και της 
ενημέρωσης του κοινού. Θα 
χρησιμοποιηθούν πλήρως οι δράσεις 
επίδειξης.

Για την προώθηση της μετάβασης προς μια 
βιώσιμη κοινωνία και οικονομία 
απαιτούνται διαρθρωτικές και θεσμικές 
αλλαγές. Η έρευνα και η καινοτομία θα
διαπραγματευτούν τα κύρια εμπόδια για 
την αλλαγή τα κοινωνίας και της αγοράς 
και θα έχουν ως στόχο την δώσουν τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές, τους 
επικεφαλής επιχειρήσεων και στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 
υιοθετήσουν μια καινοτόμο και βιώσιμη 
συμπεριφορά. Θα αναπτυχθούν ακριβή και 
διαφανή εργαλεία, μέθοδοι και μοντέλα για 
την αξιολόγηση και την προώθηση των 
κύριων οικονομικών, κοινωνικών και 
θεσμικών αλλαγών που απαιτούνται για να 
αναπτυχθεί τη αλλαγή στάσης προς μια 
πράσινη οικονομία. Θα διερευνηθεί ο 
τρόπος προώθησης βιώσιμων προτύπων 
κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικοοικονομικής έρευνας, της 
επιστήμης των συμπεριφορών, της 
συμμετοχής των χρηστών και της δημόσιας 
αποδοχής της καινοτομίας, και θα 
υποστηριχτούν δραστηριότητες για τη 
βελτίωση της επικοινωνίας και της 
ενημέρωσης του κοινού. Θα 
χρησιμοποιηθούν πλήρως οι δράσεις 
επίδειξης.

Or. en

Τροπολογία 144
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5,5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.5α. Πολιτιστική κληρονομιά
Στρατηγικές έρευνας, μεθοδολογίες και 
εργαλεία που απαιτούνται για να καταστεί 
δυνατή η δυναμική και βιώσιμη 
πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Η πολιτιστική κληρονομιά στις 
διάφορες φυσικές εκφάνσεις της παρέχει 
το ζωντανό πλαίσιο ανθεκτικών 
κοινοτήτων που ανταποκρίνονται στις 
πολυμεταβλητές αλλαγές. Η έρευνα στον 
τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς 
απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση για 
την καλύτερη κατανόηση του ιστορικού 
υλικού. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στον προσδιορισμό 
επιπέδων ανθεκτικότητας μέσω 
παρατηρήσεων, παρακολούθησης και 
μοντελοποίησης, καθώς και στην 
πρόβλεψη καλύτερης κατανόησης του 
τρόπου με τον οποίο οι κοινότητες 
αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται 
στην αλλαγή του κλίματος και σε 
σεισμικούς και ηφαιστειακούς κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 145
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Καινοτόμες, ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

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

Or. en
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Τροπολογία 146
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6,1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης, η καταπολέμηση της 
φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ψηφιακής κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της διαπολιτισμικής δυναμικής με την 
υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας, 
δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων μορφών 
συνεργασίας και συν-δημιουργίας. Η 
έρευνα και άλλες δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την υλοποίηση της
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ. Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενδέχεται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο 
προσδιορισμός, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στόχων των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών και πολιτικών θα απαιτήσουν 
επικεντρωμένη έρευνα σε υψηλής 
ποιότητας στατιστικά συστήματα 
πληροφοριών και την ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων οργάνων που θα 
επιτρέψουν στους διαμορφωτές πολιτικής 
να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και την 
αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 
μέτρων ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης.
Η επιστημονική ατζέντα θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αναλύσει σε βάθος τον 
κοινωνικό χώρο των ευρωπαϊκών πόλεων 
με βάση τη δική του δυναμική τοπικής, 
περιφερειακής και παγκόσμιας 
ενδυνάμωσης, εκτιμώντας τις επιπτώσεις 
της γνώσης, της συμμετοχής των πολιτών 
και της κοινωνικής ανισότητας στην 
ευημερία των κοινωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 147
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαρκής επιδίωξη της οικονομικής 
ανάπτυξης συνδέεται με σημαντικό 
ανθρώπινο, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
οικονομικό κόστος. Η έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην 
Ευρώπη συνεπάγεται ουσιαστικές αλλαγές 
στον τρόπο που ορίζονται, μετρώνται 
(συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της 
προόδου περά από τον συνήθως 
χρησιμοποιούμενο δείκτη του ΑΕΠ), 
δημιουργούνται και διατηρούνται η 
ανάπτυξη και η ευημερία με την πάροδο 
του χρόνου. Η έρευνα θα αναλύσει την 
ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων ζωής και 
κοινωνικοοικονομικών συμπεριφορών και 
αξιών και τον τρόπο που σχετίζονται με 
παραδείγματα, πολιτικές και τη λειτουργία 
ιδρυμάτων, αγορών, εταιρειών, 
συστημάτων διακυβέρνησης και 
πεποιθήσεων στην Ευρώπη. Θα αναπτύξει 
εργαλεία για καλύτερη αξιολόγηση των 
συναφών και αμοιβαίων επιπτώσεων 
τέτοιων εξελίξεων και επιλογών πολιτικής 
σε τομείς, όπως η απασχόληση, η 
φορολογία, οι ανισότητες, η φτώχεια, η 
κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η 
κοινωφελής κοινωνική εργασία και οι 
δεξιότητες, η ανταγωνιστικότητα και η 
εσωτερική αγορά. Επίσης, θα αναλύσει τον 
τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι εθνικές 
οικονομίες και ποιες μορφές 
διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
αποφυγή μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, νομισματικών δυσκολιών, 
φορολογικού ανταγωνισμού, προβλημάτων 
ανεργίας και απασχόλησης και άλλων 
μορφών οικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών διαταραχών. Θα λάβει 
υπόψη τις αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις 
ανάμεσα στην Ένωση και τις παγκόσμιες 
οικονομίες, αγορές και τα 

Η διαρκής επιδίωξη της οικονομικής 
ανάπτυξης συνδέεται με σημαντικό 
ανθρώπινο, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
οικονομικό κόστος. Η έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην 
Ευρώπη συνεπάγεται ουσιαστικές αλλαγές 
στον τρόπο που ορίζονται, μετρώνται 
(συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της 
προόδου περά από τον συνήθως 
χρησιμοποιούμενο δείκτη του ΑΕΠ), 
δημιουργούνται και διατηρούνται η 
ανάπτυξη και η ευημερία με την πάροδο 
του χρόνου. Η έρευνα θα αναλύσει την 
ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων ζωής και 
κοινωνικοοικονομικών συμπεριφορών και 
αξιών και τον τρόπο που σχετίζονται με 
παραδείγματα, πολιτικές και τη λειτουργία 
ιδρυμάτων, αγορών, εταιρειών, 
συστημάτων διακυβέρνησης και 
πεποιθήσεων στην Ευρώπη. Θα αναπτύξει 
εργαλεία για καλύτερη αξιολόγηση των 
συναφών και αμοιβαίων επιπτώσεων 
τέτοιων εξελίξεων και επιλογών πολιτικής 
σε τομείς, όπως η απασχόληση, η 
φορολογία, οι ανισότητες, η φτώχεια, η 
κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η 
κοινωφελής κοινωνική εργασία και οι 
δεξιότητες, η ανταγωνιστικότητα και η 
εσωτερική αγορά. Επίσης, θα αναλύσει τον 
τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι εθνικές 
οικονομίες και ποιες μορφές 
διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
αποφυγή μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, νομισματικών δυσκολιών, 
φορολογικού ανταγωνισμού, προβλημάτων 
ανεργίας και απασχόλησης και άλλων 
μορφών οικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών διαταραχών. Θα λάβει 
υπόψη τις αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις 
ανάμεσα στην Ένωση και τις παγκόσμιες 
οικονομίες, αγορές και τα 
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χρηματοπιστωτικά συστήματα. χρηματοπιστωτικά συστήματα. Οι 
ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο των πολιτικών που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανάπτυξης, 
θέσεων εργασίας και βιώσιμου μέλλοντος.
Για την επιτυχία της Ευρώπης είναι κατά 
συνέπεια ζωτικής σημασίας η εξέταση 
των επιδόσεών τους – πόσο καλά 
λειτουργούν, η βιωσιμότητά τους, η 
ελκυστικότητά τους για τις επενδύσεις 
και τις δεξιότητες. Η ευρωπαϊκή ατζέντα 
για την έρευνα που αναγνωρίζει τη 
σημασία της αστικής ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς έχει περισσότερες 
δυνατότητες να μετριάσει το κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος των 
διαπεριφερειακών αντιθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 148
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένης της αυξανόμενης 
κοινωνικοοικονομικής σημασίας της 
ψηφιακής ένταξης, οι δράσεις έρευνας και 
μεγάλης κλίμακας καινοτομίας θα 
προωθήσουν τις χωρίς αποκλεισμούς 
λύσεις ΤΠΕ και την αποτελεσματική 
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων που 
οδηγούν στην αύξηση των δυνατοτήτων 
των πολιτών και σε ανταγωνιστικό 
εργατικό δυναμικό. Θα δοθεί έμφαση στις 
νέες τεχνολογικές εξελίξεις που θα 
επιτρέψουν τη ριζοσπαστική βελτίωση της 
εξατομίκευσης, της φιλικότητα προς το 
χρήστη και της προσβασιμότητας μέσω της 
καλύτερης κατανόησης των συμπεριφορών 
και των αξιών των πολιτών, των 
καταναλωτών και των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες. Αυτό θα απαιτήσει μια 
προσέγγιση έρευνας και καινοτομίας με 

Δεδομένης της αυξανόμενης 
κοινωνικοοικονομικής σημασίας της 
ψηφιακής ένταξης, οι δράσεις έρευνας και 
μεγάλης κλίμακας καινοτομίας θα 
προωθήσουν τις χωρίς αποκλεισμούς 
λύσεις ΤΠΕ και την αποτελεσματική 
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων που 
οδηγούν στην αύξηση των δυνατοτήτων 
των πολιτών και σε ανταγωνιστικό 
εργατικό δυναμικό. Θα δοθεί έμφαση στις 
νέες τεχνολογικές εξελίξεις που θα 
επιτρέψουν τη ριζοσπαστική βελτίωση της 
εξατομίκευσης, της φιλικότητα προς το 
χρήστη και της προσβασιμότητας μέσω της 
καλύτερης κατανόησης των συμπεριφορών 
και των αξιών των πολιτών, των 
καταναλωτών και των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες. Αυτό θα απαιτήσει μια 
προσέγγιση έρευνας και καινοτομίας με 
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«συμμετοχή βάσει σχεδιασμού». «συμμετοχή βάσει σχεδιασμού». Αρκετά 
βασικά θέματα είναι απαραίτητα για την 
οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισμούς: π.χ. κατανόηση των 
εξελισσόμενων αγορών εργασίας και της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και πώς επηρεάζουν την κοινωνική 
ένταξη· η δημιουργία ελαστικών και 
χωρίς αποκλεισμούς εδαφών στην 
Ευρώπη· η προώθηση συνεργατικών 
μοντέλων διακυβέρνησης της 
πολυμορφίας και συνοχής·  κοινωνικές, 
πολιτιστικές και έμφυλες ανισότητες και 
οι σχέσεις τους με την κοινωνική συνοχή· 
ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στο 
κράτος πρόνοιας· μετανάστευση, 
διακρίσεις και μειονοτικές ομάδες και οι 
τρέχουσες πολιτικές για τη μείωση των 
διακρίσεων και του αποκλεισμού·
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού σε 
μειονεκτούσες περιοχές και περιφέρειες·
εκπαιδευτικά συστήματα και 
μεταρρυθμίσεις και η ικανότητά τους να 
προωθήσουν την ένταξη των νέων στην 
εκπαίδευση και την κοινωνία· αλλαγές σε 
μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής 
και οι προκλήσεις που θέτουν για τις 
δημόσιες πολιτικές και τις κοινωνίες·
συνδυασμός επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής κατά τη διάρκεια του 
βίου· ένταξη των πολιτών με ειδικές 
ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 149
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 – σημείο 6.1 – σημείο 6.1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1.4. [...] διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο μεταφέρθηκε στο τμήμα 4 α στον πυλώνα «Επιστήμη αριστείας»

Τροπολογία 150
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να 
ιεραρχηθούν οι επενδύσεις και να 
ενισχυθεί η Ένωση καινοτομίας και ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, θα 
υποστηριχτεί η ανάλυση των πολιτικών, 
των συστημάτων και των παραγόντων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη και 
τις τρίτες χώρες, καθώς και η ανάπτυξη 
δεικτών, υποδομών δεδομένων και 
πληροφοριών. Θα εξεταστεί επίσης το 
ενδεχόμενο συντονισμού με άλλες 
ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η 
εκπαίδευση, η καινοτομία και η πολιτική 
συνοχής, όπως αναφέρεται στη 
διαδικασία της Λουμπλιάνα. Επίσης, θα 
απαιτηθούν μακροπρόθεσμες 
δραστηριότητες και πιλοτικές 
πρωτοβουλίες, οικονομική ανάλυση, 
παρακολούθηση πολιτικής, αμοιβαία 
εκμάθηση, εργαλεία και δραστηριότητες 
συνεργασίας και η ανάπτυξη 
μεθοδολογιών για αξιολόγηση και 
εκτίμηση επιπτώσεων, αξιοποιώντας τις 
άμεσες αντιδράσεις φορέων έρευνας, 
επιχειρήσεων, δημόσιων αρχών και 
πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 151
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι σημαντική η προώθηση της 
καινοτομίας, προκειμένου να ενισχυθούν 
οι αποδοτικές, ανοικτές και με επίκεντρο 
τον πολίτη δημόσιες υπηρεσίες 
(ηλεκτρονική διακυβέρνηση). Αυτό θα 
απαιτήσει διεπιστημονική έρευνα στον 
τομέα των νέων τεχνολογιών και της 
μεγάλης κλίμακας καινοτομίας που 
σχετίζεται ειδικότερα με την ψηφιακή 
ιδιωτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, την 
προσωποποιημένη ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση, τα ανοικτά δεδομένα, τις 
δυναμικές διεπαφές χρηστών, τη 
διαμόρφωση και ενοποίηση των δημόσιων 
υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη και 
την καινοτομία με επίκεντρο τους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών επιστημών. Επίσης, 
τέτοιες δράσεις θα καλύψουν τη δυναμική 
των συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης 
την αξιοποίηση των πόρων του πλήθους 
(crowd-sourcing) και της ευφυΐας (smart-
sourcing) για συμπαραγωγή λύσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήματα, 
βάσει συνόλων ανοικτών δεδομένων. Θα 
συμβάλλουν στη διαχείριση της λήψης 
σύνθετων αποφάσεων και ειδικότερα στη 
διαχείριση και ανάλυση τεράστιων 
ποσοτήτων δεδομένων για ανάπτυξη 
μοντέλων πολιτικής συνεργασίας, 
προσομοίωση λήψης αποφάσεων, τεχνικές 
οπτικοποίησης, ανάπτυξη μοντέλων 
διαδικασιών και συμμετοχικά συστήματα, 
καθώς και ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
σχέσεων ανάμεσα στους πολίτες και το 
δημόσιο τομέα.

Είναι σημαντική η προώθηση της 
καινοτομίας, προκειμένου να ενισχυθούν 
οι αποδοτικές, ανοικτές και με επίκεντρο 
τον πολίτη δημόσιες υπηρεσίες 
(ηλεκτρονική διακυβέρνηση). Αυτό θα 
απαιτήσει διεπιστημονική έρευνα στον 
τομέα των νέων τεχνολογιών και της 
μεγάλης κλίμακας καινοτομίας που 
σχετίζεται ειδικότερα με την ψηφιακή 
ιδιωτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, την 
προσωποποιημένη ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση, τα ανοικτά δεδομένα, τις 
δυναμικές διεπαφές χρηστών, τη 
διαμόρφωση και ενοποίηση των δημόσιων 
υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη και 
την καινοτομία με επίκεντρο τους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών επιστημών. Επίσης, 
τέτοιες δράσεις θα καλύψουν τη δυναμική 
των συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης 
την αξιοποίηση των πόρων του πλήθους 
(crowd-sourcing) και της ευφυΐας (smart-
sourcing) για συμπαραγωγή λύσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήματα, 
βάσει συνόλων ανοικτών δεδομένων. Θα 
συμβάλλουν στη διαχείριση της λήψης 
σύνθετων αποφάσεων και ειδικότερα στη 
διαχείριση και ανάλυση τεράστιων 
ποσοτήτων δεδομένων για ανάπτυξη 
μοντέλων πολιτικής συνεργασίας, 
προσομοίωση λήψης αποφάσεων, τεχνικές 
οπτικοποίησης, ανάπτυξη μοντέλων 
διαδικασιών και συμμετοχικά συστήματα, 
καθώς και ανάλυση των μεταβαλλόμενων 
σχέσεων ανάμεσα στους πολίτες και το 
δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα αυξημένα επίπεδα 
πολυπλοκότητας, οι επιπτώσεις των 
ζητημάτων που θέτει η τεχνολογία, η 
χρήση προηγμένων υπολογιστικών 
τεχνικών, τα σημεία τριβής όπου οι 
επιστήμες της ζωής και η βιο-μηχανική 
προσκρούουν σε πεδία της γνώσης τα 
οποία παραδοσιακά σχετίζονται με τις 
επιστήμες του ανθρώπου, όπως η 
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φιλοσοφία, η θεολογία, και η νομική, 
πολιτική και οικονομική σκέψη. Είναι 
σημαντικό να συνδυαστούν η τέχνη, η 
επιστήμη και η επιχειρηματικότητα· νέες 
μορφές αστικής έκφρασης· η γνώση, η 
τέχνη και η επιχειρηματικότητα που 
σχετίζονται με την ένταξη της 
πολυπολιτισμικότητας και της 
ενσωμάτωσης των μεταναστευτικών 
ροών· η πολυγλωσσία.

Or. en

Τροπολογία 152
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2.3. Διασφάλιση εμπλοκής της 
κοινωνίας στην έρευνα και καινοτομία.

6.2.3. Διεύρυνση του διαλόγου μεταξύ 
επιστήμης και κοινωνίας

Or. en

Τροπολογία 153
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Προκειμένου να καθιερωθεί αποδοτικός 
διάλογος μεταξύ επιστήμης και 
κοινωνίας, να στρατολογηθούν νέα 
ταλέντα για την επιστήμη και να 
αντιστοιχιστεί η επιστημονική αριστεία 
με την κοινωνική ευαισθησία και 
υπευθυνότητα, στηρίζονται οι παρακάτω 
δραστηριότητες:



PR\903346EL.doc 123/140 PE489.688v01-00

EL

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

- Ελκυστική επιστημονική και 
τεχνολογική σταδιοδρομία για τους νέους 
φοιτητές: προώθηση της επιστημονικής 
σταδιοδρομίας στους τομείς της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
μηχανικής στα σχολεία· άνοιγμα των 
πανεπιστημίων για τους νέους φοιτητές
και προώθηση από τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές διαδραστικών και 
ελκυστικών μουσείων επιστημών·
ενίσχυση της βιώσιμης αλληλεπίδρασης 
μεταξύ σχολείων και ερευνητικών 
ιδρυμάτων, καθώς και μεταξύ των 
φοιτητών και των οικογενειών τους και 
καθηγητών και ερευνητών.
- Δύο διαστάσεις ως προς την ισότητα 
των φύλων: διασφάλιση ισότητας στις 
ερευνητικές σταδιοδρομίες και 
συμπερίληψη της διάστασης του φύλου 
στην ανάπτυξη της έρευνας:· η ισότητα
των φύλων θα προωθηθεί ιδιαίτερα από τις 
υποστηριζόμενες αλλαγές στην οργάνωση 
των ερευνητικών ιδρυμάτων και στο 
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περιεχόμενο και τη σχεδίαση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων.

- Ενσωμάτωση της κοινωνίας σε θέματα 
επιστήμης και καινοτομίας: παροχή της
δυνατότητας σε όλους τους κοινωνικούς 
φορείς να αλληλεπιδράσουν στο πλαίσιο 
του κύκλου καινοτομίας προκειμένου να 
αυξηθεί η ποιότητα, η συνάφεια, η 
αποδοχή και η βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων της καινοτομίας 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας· προωθώντας τα 
συμφέροντα της κοινωνίας σε θέματα 
επιστήμης και καινοτομίας·· 
παρακολουθώντας τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται την επιστήμη οι 
πολίτες και στηρίζοντας τη συμμετοχή 
τους σε θέματα που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη 
ειδικών δεξιοτήτων, γνώσεων και 
ικανοτήτων σε ατομικό και οργανωτικό, 
καθώς και σε εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο παράλληλα με την 
παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται την επιστήμη οι πολίτες 
και τη στήριξη της συμμετοχής των 
πολιτών στην πολιτική έρευνας και 
καινοτομίας.

- Επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες 
χάρη σε επιστημονική εκπαίδευση: Η 
επιστημονικά εγγράμματη, υπεύθυνη και 
δημιουργική κοινωνία θα καλλιεργηθεί 
μέσω της προώθησης των κατάλληλων 
επιστημονικών μεθόδων εκπαίδευσης και 
μέσω της έρευνας στον τομέα αυτόν, 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της τυπικής 
και άτυπης επιστημονικής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης, στην 
ανάπτυξη επιστημονικών 
δραστηριοτήτων βάσει προγραμμάτων 
και στη δικτύωση επιστημόνων και μη 
επιστημόνων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται την 
προώθηση και την καλλιέργεια 
επιστημονικά εγγράμματων πολιτών 
μέσω αποτελεσματικής τυπικής και 
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άτυπης επιστημονικής εκπαίδευσης και 
τη διάδοση δραστηριοτήτων με γνώμονα 
την επιστήμη, πιο συγκεκριμένα σε 
επιστημονικά κέντρα και άλλα κατάλληλα 
μέσα ενημέρωσης·
- Ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
αποτελέσματα και δεδομένα προκειμένου 
να αυξηθεί η επιστημονική αριστεία και η 
οικονομική ανταγωνιστικότητα: 
προώθηση ενιαίας βάσης δεδομένων με 
όλα τα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
ερευνητικά έργα και επιστημονικά 
αποτελέσματα. Οι εθνικές και 
περιφερειακές αρχές χρηματοδότησης θα 
ενθαρρυνθούν να μοιράζονται τις ίδιες 
πληροφορίες όσον αφορά τα 
εθνικά/περιφερειακά προγράμματα. Θα 
προωθηθεί η συμπερίληψη 
αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας 
στην εν λόγω βάση δεδομένων.
- Διακυβέρνηση για την ανάπτυξη 
υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας:
διαμόρφωση διακυβέρνησης για την 
ανάπτυξη υπεύθυνης έρευνας και 
καινοτομίας με τη συμμετοχή όλων των
ενδιαφερομένων (ερευνητές, δημόσιες 
αρχές, βιομηχανία), ενίσχυση του ρόλου 
της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, πιο 
συγκεκριμένα συμμετοχή επιστημόνων 
και ανεξάρτητων οργανισμών έρευνας σε 
κοινωνικές αντιπαραθέσεις και σε θέματα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση 
κινδύνων. Θα προωθηθεί ένα πλαίσιο 
δεοντολογίας για την έρευνα και 
καινοτομία, βασισμένο στις βασικές αρχές 
δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε 
όλους τους σχετικούς νόμους και 
συμβάσεις της Ένωσης, σε συνεργασία με 
τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας Δεοντολογίας για 
τις Επιστήμες και τις Νέες Τεχνολογίες.
- Γνώση σχετικά με την επιστημονική 
επικοινωνία: προκειμένου να βελτιωθεί η 
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διάδοση της γνώσης μέσα στην 
επιστημονική κοινότητα και το ευρύτερο 
κοινό, θα αναπτυχθεί περαιτέρω η 
πρόσβαση και χρήση αποτελεσμάτων 
έρευνας δημόσιας χρηματοδότησης. Με 
τον τρόπο αυτόν θα αυξηθεί η γνώση 
σχετικά με την επιστημονική επικοινωνία, 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
επιστημόνων, των μέσων ενημέρωσης και 
του κοινού και την προώθηση ευρύτερης 
συμμετοχής των πολιτών ως ενεργών 
φορέων και, όποτε είναι δυνατόν και 
σκόπιμο, ως συμμετεχόντων στην έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 154
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6,3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3. [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μεταφέρεται στο τμήμα 6α. στο παράρτημα I - Μέρος ΙΙΙ - Κοινωνικές Προκλήσεις

Τροπολογία 155
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 156
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος IV – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΚΚΕρ θα διεξάγει έρευνα με σκοπό τη 
βελτίωση της επιστημονικής βάσης 
αποδείξεων για τη χάραξη πολιτικής, την 
προώθηση της κατανόησης των φυσικών 
διεργασιών που ενέχουν κοινωνιακές 
προκλήσεις και την εξέταση αναδυόμενων 
πεδίων επιστήμης και τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω ενός 
διερευνητικού προγράμματος έρευνας.

Το ΚΚΕρ θα διεξάγει έρευνα με σκοπό τη 
βελτίωση της επιστημονικής βάσης 
αποδείξεων για τη χάραξη πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, την προώθηση της 
κατανόησης των φυσικών διεργασιών που 
ενέχουν κοινωνιακές προκλήσεις και την 
εξέταση αναδυόμενων πεδίων επιστήμης 
και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου 
μέσω ενός διερευνητικού προγράμματος 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 157
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ακόλουθος πίνακας καθορίζει έναν 
περιορισμένο αριθμό βασικών δεικτών για 
την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων για τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους του προγράμματος Ορίζοντας 
2020.

Πέρα από τους δείκτες απόδοσης για την 
αξιολόγηση της προόδου έναντι των 
γενικών στόχων του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» οι οποίοι καθορίζονται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XX/XX [Ορίζοντας 2020], ο
ακόλουθος πίνακας καθορίζει έναν 
περιορισμένο αριθμό βασικών δεικτών για 
την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων για τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους του προγράμματος Ορίζοντας 
2020.

Or. en

Τροπολογία 158
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – μέρος 2 – σημείο 3 –περίπτωση 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων που 
δημιουργήθηκαν

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο
Το προσεχές πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα ενισχύσει την ηγετική θέση της Ευρώπης σε 
ένα περιβάλλον όπου η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος σε πολλούς τομείς. Η επίτευξη του στόχου 
αυτού προϋποθέτει ακριβή προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Ευρώπη, αλλά 
συνεπάγεται επίσης την αναγνώριση και τη διόρθωση των αδυναμιών της Ευρώπης.  
Όσον αφορά τα πλεονεκτήματά της, η Ευρώπη διαθέτει κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο 
ερευνητές, επιχειρηματίες και εταιρείες, ένα σύνολο βαθιά ριζωμένων αξιών και 
παραδόσεων, δυναμική νοοτροπία δημιουργικότητας και πολυμορφίας και τη μεγαλύτερη 
εσωτερική αγορά στον κόσμο.  Τέλος, η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών συμμετέχει ενεργά 
σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, παράλληλα, η Ευρώπη παρουσιάζει μια σειρά από αδυναμίες:  ανεπαρκείς 
επενδύσεις στη γνωσιακή μας βάση, μη ικανοποιητικές συνθήκες πλαισίου (που κυμαίνονται 
από περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υψηλό κόστος δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας έως αργές διαδικασίες τυποποίησης και αναποτελεσματική χρήση των δημόσιων 
συμβάσεων) και, τέλος, κατακερματισμό υψηλού βαθμού σε συνδυασμό με υπερβολική 
γραφειοκρατία.

Η πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» αντλεί και βασίζεται 
σε έργο που έχει ήδη επιτελεστεί στο Κοινοβούλιο με κείμενα όπως οι εκθέσεις Απλοποίηση 
της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας («η έκθεση Carvalho»), Ενδιάμεση 
αναθεώρηση του έβδομου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Επίδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η έκθεση Audy») και η Πράσινη Βίβλος: Από τις 
προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ («η έκθεση Matias»).  
Ως εκ τούτου, η πρόταση αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό βήμα προόδου: επιτυγχάνει την 
ιδανική ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων –«Επιστήμη αριστείας», «Βιομηχανική 
υπεροχή» και «Κοινωνιακές προκλήσεις»– και πέραν της συνεισφοράς του Κοινοβουλίου, 
ενσωματώνει αποτελεσματικά στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών.  
Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη.  Σύμφωνα με την άποψη της εισηγήτριας, η κύρια 
συνεισφορά της έκθεσης αυτής αναλύεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
α) αριστεία ως μείζονα κινητήρια δύναμη για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»

β) ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ  προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των διαρθρωτικών 
ταμείων 

γ) ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
δ) οριζόντια θέματα, όπως ο επιστημονικός συντονισμός και ηγεσία σε όλο το φάσμα του 

Ορίζοντα 2020 για κάθε θεματικό τομέα 

1. Αριστεία ως μείζονα κινητήρια δύναμη για πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»
Αριστεία ως μείζονα κινητήρια δύναμη για πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Αυτό 
προϋποθέτει ορισμό της αριστείας ανεξάρτητα από κάθε γεωγραφική ή άλλη προϋπόθεση..  Η 
έκθεση προωθεί τη διεύρυνση της συμμετοχής προκειμένου να τονωθεί η αριστεία σε 
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ολόκληρη την Ευρώπη αφενός και η διεύρυνση της επιστημονικής αριστείας από κάτω προς 
τα επάνω και στους τρεις πυλώνες του Ορίζοντα 2020 αφετέρου.

Όσον αφορά τη διεύρυνση της συμμετοχής, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την έννοια του «σκαλιού προς την αριστεία», κάτι που θα ενθαρρύνει 
περαιτέρω τη συμμετοχή ισχυρών μονάδων εμβρυϊκής αριστείας, όπως οι μικρές ερευνητικές 
ομάδες και οι ιδιαζόντως καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις.  Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει 
μια σειρά από σημαντικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, όπως τα «σχήματα 
αδελφοποίησης» και το πρόγραμμα «έδρες ΕΧΕ».  Ωστόσο, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη 
περισσότερο, προβλέπεται δε μια σειρά πρόσθετων μέσων στην παρούσα έκθεση: για 
παράδειγμα, η δημιουργία των επιχορηγήσεων επιστροφής του ΕΣΕ. Οι επιχορηγήσεις 
επιστροφής του ΕΣΕ θα μπορούσαν να απονέμονται σε ερευνητές που εργάζονται σήμερα 
εκτός Ευρώπης και οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στην Ευρώπη ή σε ερευνητές που 
εργάζονται ήδη στην Ευρώπη και επιθυμούν να μετακινηθούν σε μια λιγότερο ανεπτυγμένη 
περιοχή.  

Όσον αφορά τη διεύρυνση της αριστείας σε όλο το φάσμα του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», η αριστεία στην επιστήμη ενισχύεται συνήθως από ένα ερευνητικό 
θεματολόγιο με προσέγγιση από κάτω προς τα επάνω και με γνώμονα τον επιστήμονα, ένα 
θεματολόγιο το οποίο επιτρέπει την άνθιση νέων ιδεών και τεχνολογιών.  Στην πρόταση της 
Επιτροπής, κύριο μέσο προώθησης της αριστείας στην έρευνα από κάτω προς τα επάνω σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ο πρώτος πυλώνας.  Επιπλέον, για την Επιτροπή, οι μελλοντικές 
αναδυόμενες τεχνολογίες (FET), οι οποίες αποτελούν επίσης μέσο έρευνας από κάτω προς τα 
επάνω, περιορίζονται στον πρώτο πυλώνα.  Στην έκθεση, αντιθέτως, το μέσο των 
μελλοντικών αναδυόμενων τεχνολογιών διευρύνεται ώστε να συμπεριλάβει την επιστήμη 
(δίνοντας το ακρωνύμιο FEST), αλλά και εξαπλώνεται και στους τρεις πυλώνες.

2. Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων

Απαιτείται επειγόντως η δημιουργία μεγαλύτερης συνέργειας και όσο το δυνατόν 
περισσότερης συμπληρωματικότητας μεταξύ του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και των διαρθρωτικών ταμείων. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά προγράμματα. 
Αφενός το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», με βασική κινητήρια δύναμη την αριστεία 
και την «κλίμακα αριστείας»  και αφετέρου τα διαρθρωτικά ταμεία, με βασική κινητήρια 
δύναμη την ανάπτυξη ικανοτήτων και την έξυπνη εξειδίκευση.

Είναι σημαντικό τα προγράμματα αυτά να είναι συμπληρωματικά, καθώς και να 
δημιουργηθούν αμφίδρομες γέφυρες που θα συνδέουν τα δύο προγράμματα. Ως εκ τούτου, ο 
τα διαρθρωτικά ταμεία καλούνται να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο –τόσο στα 
προκαταρκτικά όσο και στα μετέπειτα στάδια– σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».
Στα προκαταρκτικά στάδια του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», τα διαρθρωτικά 
ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ικανοτήτων, έχει δε κατατεθεί μια 
σειρά από τροπολογίες οι οποίες καλύπτουν τα ακόλουθα:

 Τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση 
εξοπλισμού, την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, τη δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών στους τομείς προτεραιότητας του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και ως πηγή μικρών επιδοτήσεων που θα δίδονται για την προετοιμασία 



PE489.688v01-00 138/140 PR\903346EL.doc

EL

προτάσεων που υποβάλλονται στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·

 Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εθνικά και περιφερειακά κονδύλια ώστε να 
συμβάλουν στη χρηματοδότηση του ΕΣΕ, του Μαρία Κιουρί ή συνεργατικών 
προγραμμάτων που πληρούν τα κριτήρια της αριστείας αλλά δεν μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα μπορούσε να προσδώσει μια «σφραγίδα αριστείας» σε 
προγράμματα που αξιολογούνται μεν θετικά, δεν ήταν όμως σε θέση κατά τα άλλα να 
τύχουν χρηματοδότησης εξαιτίας δημοσιονομικών περιορισμών.

Στα μετέπειτα στάδια του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» , τα διαρθρωτικά 
ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να συνδράμουν στην ομαλή 
μετάβαση από τη σύλληψη ιδέας στην αγορά.  Διακρίνονται πάλι δύο τομείς:  

 Τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή 
συγχρηματοδότηση της παρακολούθησης ερευνητικών προγραμμάτων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» (π.χ. προγράμματα πιλοτικής κλίμακας και 
επίδειξης)·

 Τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η εύκολη πρόσβαση 
στη γνώση ή να διευκολύνεται η ανάπτυξη της παραγόμενης γνώσης όσον αφορά την 
άμεση οικονομική ή κοινωνιακή της χρήσης.

Τέλος, έχουν διενεργηθεί δύο τροποποιήσεις σε γενικότερο επίπεδο:

 Η χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας 
και πρέπει να αξιοποιηθεί για τη μόχλευση. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να προσελκύσει επιπλέον χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, την ΕΤΕπ 
και τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που προϋποθέτει την έγκριση πολυταμειακής 
προσέγγισης· 

 Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των μέσων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να ενισχυθεί.  Αυτό προϋποθέτει τον 
σχεδιασμό συμβατών κανόνων και διαδικασιών, συνεκτικές μορφές εφαρμογής και 
κριτήρια αξιολόγησης, κοινά σημεία εισόδου, συγχρονισμό στον καθορισμό 
προτεραιοτήτων μέσω έξυπνης εξειδίκευσης και τη χρήση κοινών ορισμών για το 
κόστος και τα λοιπά διοικητικά και οικονομικά κριτήρια.  Περιλαμβάνει επίσης 
συγχρονισμό των χαρτών πορείας και των διοικητικών κύκλων, μεταξύ άλλων, για 
παράδειγμα, την ανάγκη τήρησης του ακαδημαϊκού ημερολογίου, ειδικά για τα 
πανεπιστήμια.

3. Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Στο τρέχον οικονομικό κλίμα, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η βιομηχανική βάση της 
Ευρώπης.  Η βιομηχανική συμμετοχή στα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα έχει 
μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη: ήταν 43% στο 4ο ΠΠ, 37% στο 5ο ΠΠ, 29% στο 
6ο ΠΠ και αυξήθηκε, όμως ελαφρά μόνο, στο 31% στο 7ο ΠΠ.
Επιπλέον, η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα της 
έρευνας μετατρέπονται ουσιαστικά σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
διοχετευτούν στην αγορά. Η ικανότητα καινοτομίας αλλά και η μετατροπή της καινοτομίας 
σε βιώσιμες λύσεις στην αγορά είναι καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα.
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Για την αντιμετώπιση της δυσκολίας αυτής, έχουν τροποποιηθεί τέσσερις τομείς:

 Πρώτον, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο 
ώστε να παρέχει στη βιομηχανία κίνητρα να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα.  
Ωστόσο, η συμμετοχή της βιομηχανίας δεν πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στη 
θεώρηση βάσει του πυλώνα «Βιομηχανική υπεροχή».  Η καινοτομία ευδοκιμεί 
καλύτερα όταν επιδιώκει να επιτύχει την αριστεία, αλλά και όταν προσφέρει 
πραγματικές λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα της κοινωνίας.

 Δεύτερον, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο της καινοτομίας.  Ειδικότερα, η καινοτομία πρέπει να 
ενθαρρύνεται από τα πρώτα κιόλας στάδια της μετάβασης από τη σύλληψη ιδέας στην 
αγορά.  Ταυτόχρονα, η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τα μεταγενέστερα στάδια 
του κύκλου της καινοτομίας μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες μορφές καινοτομίας 
πέρα από την τεχνολογική καινοτομία.

 Τρίτον, οι ΜΜΕ είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο σύνολό της, πρέπει δε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα και στους τρεις πυλώνες. Η πρόταση της Επιτροπής όσον 
αφορά το μέσο για τις ΜΜΕ αποτελεί ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία.  Είναι 
επίσης απαραίτητο να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός που θα είναι ταυτόχρονα 
απλούστερος, ταχύτερος και πιο αποτελεσματικός.  Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται το 
σύστημα «δελτίο καινοτομίας» («innovation voucher»)·

 Τέταρτον, η τυποποίηση πρέπει να ενσωματωθεί στα προγράμματα τεχνολογικής 
ανάπτυξης και να παρίσταται σε όλα τα διαφορετικά στάδια αυτών των προγραμμάτων.

4. Οριζόντια θέματα 
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να 
συμβάλει ενεργά στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα 
χρηματοδότησης: πρέπει να έχει ευεργετική διαρθρωτική επίδραση ως προς την οργάνωση 
της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Από την άποψη αυτή, υπάρχουν οκτώ συγκεκριμένα 
μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός ενισχυμένου και πιο 
αποτελεσματικού ΕΧΕ:

 Διακυβέρνηση: στο εσωτερικό του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», κάθε 
ερευνητικός τομέας πρέπει να διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς διακυβέρνησης. Στόχος 
αυτών των μηχανισμών είναι η εφαρμογή του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», αλλά και η ενίσχυση της επικοινωνίας, της ανταλλαγής δεδομένων και ορθών 
πρακτικών. Οι στόχοι αυτοί είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτάχυνση της 
διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας σε διάφορους ερευνητικούς τομείς, όπως η έρευνα 
για την υγεία·

 Μέγεθος και τύπος προγράμματος: η συνεργατική έρευνα θα πρέπει να αποτελέσει 
κεντρικό στοιχείο σε όλους τους τομείς του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως στους πυλώνες Βιομηχανική υπεροχή και Κοινωνιακές προκλήσεις. Μέσα σε 
αυτούς τους πυλώνες, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ προγραμμάτων μικρής 
εστίασης και μεγάλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων·

 Φραγμοί στην είσοδο: οι μικρότερες ερευνητικές μονάδες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως 
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προς τη συμμετοχή τους στα υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ειδικότερα, όσοι 
βρίσκονται εκτός των δικτύων αυτών συναντούν εμπόδια που αφορούν τη συμμετοχή 
τους σε μεγάλες κοινοπραξίες και πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να διορθωθεί αυτό.

 Ισορροπία μεταξύ των φύλων: πρέπει να ενθαρρυνθεί η προώθηση της γενικής 
συμμετοχής των γυναικών στα διάφορα προγράμματα – μεταξύ άλλων και ως 
συντονιστών ομάδας. Για παράδειγμα, οι ενέργειες διάδοσης του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να στοχεύουν γυναίκες επιστήμονες. Πρέπει να 
διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ των φύλων για τις επιτροπές προγράμματος, 
εμπειρογνωμόνων και τη συμβουλευτική επιτροπή.

 Απασχόληση των νέων: πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή νέων επιστημόνων σε 
ομάδες έργου στο πλαίσιο των συνεργατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων ανά 
οργάνωση κλάδου και επιστήμης.  Οι κανόνες που αναπτύσσονται πρέπει να 
διευκολύνουν την πρόσληψη προσωπικού σε πανεπιστήμια, προκειμένου να εργαστούν 
σε προγράμματα του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» με στόχο τη 
διατήρηση νέων ερευνητών σε επικερδείς θέσεις εργασίας.

 Διάδοση και αξιοποίηση: τα αποτελέσματα των προγραμμάτων έρευνας και επίδειξης 
πρέπει να διαδίδονται αποτελεσματικότερα ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούν να γίνονται 
σεβαστά ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία και την προστασία των 
εμπορικών ευαισθησιών.

 Διεύρυνση του διαλόγου μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας: Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να προωθεί ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των διαφόρων 
εμπλεκόμενων φορέων και να επιδιώκει να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να προκαλέσει 
ενθουσιασμό για την επιστήμη στο ευρύ κοινό.  

 Διεθνής συνεργασία: για να ενισχυθεί η συνεργασία σε στρατηγικά καθορισμένες 
προτεραιότητες με βασικούς διεθνείς εταίρους, η διεθνής συνεργασία πρέπει να είναι 
παρούσα σε κάθε έκφανση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».


