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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί ένα θεμέλιο 
ποιότητας, το οποίο καλύπτει τις επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες της Ένωσης και 
ταυτόχρονα διασφαλίζει έναν βαθμό συνέργειας με την πολιτική συνοχής.

Οι τροπολογίες επικεντρώνονται πρωτίστως στις δραστηριότητες που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη και δικτύωση των περιφερειών, των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες 
δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην πρόταση κανονισμού, παρ’ όλο που η Επιτροπή έχει 
καλέσει τα κράτη μέλη να εντάξουν αυτές τις δραστηριότητες στα επιχειρησιακά τους 
προγράμματα για την έρευνα κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Το πρόγραμμα  «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης να λάβει περισσότερο υπόψη την 
ποικιλομορφία της ΕΕ και να στηρίξει ερευνητικές πρωτοβουλίες από όλα τα κράτη μέλη, 
πράγμα που θα ενίσχυε την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής για την επιστήμη και την 
έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο συνιστάται να ενισχυθεί η γεωγραφική και διασυνοριακή 
διάσταση.

Ιδιαίτερο είναι και το ζήτημα που αφορά τις προσωπικές δαπάνες των ερευνητών και της 
σύνδεσής τους με διεθνείς ερευνητικές ομάδες, πράγμα που καταδεικνύει τη σημαντική 
διαφοροποίηση σε επίπεδο περιφερειών και εγείρει φραγμούς για ορισμένες περιφέρειες, 
ιδίως όσες υστερούν περισσότερο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του 
οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές 
γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν 
ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης 
να καταστεί ανταγωνιστικότερη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων η 

(1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του 
οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές 
γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν 
ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης 
να καταστεί ανταγωνιστικότερη, τόσο οι 
περιφέρειές της ειδικότερα όσο και η ίδια 
στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης 
της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 
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Ένωση πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες 
για την υλοποίηση της έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, να 
προωθεί τη διεθνή συνεργασία, να διαδίδει 
και να βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και 
να προωθεί την κατάρτιση και την 
κινητικότητα.

της. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων 
η Ένωση πρέπει να διεξάγει 
δραστηριότητες για την υλοποίηση της 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης, να προωθεί τη διεθνή 
συνεργασία, να διαδίδει και να 
βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και να 
προωθεί την κατάρτιση και την 
κινητικότητα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό 
στόχο του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» και πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό 
του, στους κανόνες του, στη 
δημοσιονομική διαχείρισή του και στην 
υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως 
στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ, και να είναι 
ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, καθώς 
συνενώνει ολόκληρο το φάσμα της 
στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας 
σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
εξορθολογισμένης δέσμης μορφών 
στήριξης και χρησιμοποιεί κανόνες 
συμμετοχής με αρχές που ισχύουν για όλες 
τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η απλούστευση των κανόνων 
χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το 
διοικητικό κόστος συμμετοχής και να 
συμβάλλει στη μείωση των 
δημοσιονομικών σφαλμάτων.

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό 
στόχο του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» και πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό 
του, στους κανόνες του, στη 
δημοσιονομική διαχείρισή του και στην 
υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως 
στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
βιομηχανία, υπηρεσίες έρευνας και
καινοτομίας του δημόσιου τομέα, 
οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας, 
και ειδικά ΜΜΕ, και να είναι ανοικτό σε 
νέους συμμετέχοντες, καθώς συνενώνει 
ολόκληρο το φάσμα της στήριξης της 
έρευνας και της καινοτομίας σε ένα κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
εξορθολογισμένης δέσμης μορφών 
στήριξης και χρησιμοποιεί κανόνες 
συμμετοχής με αρχές που ισχύουν για όλες 
τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η απλούστευση των κανόνων 
χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το 
διοικητικό κόστος συμμετοχής και να 
συμβάλλει στη μείωση των 
δημοσιονομικών σφαλμάτων.



AD\914641EL.doc 5/23 PE492.563v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας εκτελούνται σε 
συνεργασία με δημόσιες αρχές, αλλά χωρίς συμμετοχή πανεπιστημίων ή ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο κανονισμός καλύπτει επίσης τις εν λόγω 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Δευτερευόντως, είναι σημαντικό να διευκολύνεται η 
συμμετοχή εταίρων της κοινωνικής οικονομίας, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι ευρωπαϊκοί περιφερειακοί και 
τοπικοί φορείς διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην 
εξασφάλιση αποτελεσματικού 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης. Οι 
φορείς αυτοί καλούνται συγκεκριμένα να 
προαγάγουν τη σύνδεση μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο των 
περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας 
που βασίζονται στην έξυπνη εξειδίκευση. 
Οι περιφέρειες διαδραματίζουν επίσης 
καθοριστικό ρόλο στη διάδοση και την 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 
παρέχοντας συμπληρωματικά μέσα 
χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων οι 
δημόσιες συμβάσεις. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης του κοινού στην 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης του κοινού στην 
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επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει 
την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης
συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών σε θέματα έρευνας και 
καινοτομίας, προωθώντας την εκπαίδευση 
στις επιστήμες, καθιστώντας τις 
επιστημονικές γνώσεις πιο προσιτές, 
εκπονώντας υπεύθυνα θεματολόγια 
έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών, και διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να στηρίζεται 
από μια ισχυρή εκστρατεία ενημέρωσης 
των πολιτών και της κοινωνίας των 
πολιτών σε θέματα έρευνας και 
καινοτομίας, προωθώντας την εκπαίδευση 
στις επιστήμες, καθιστώντας τις 
επιστημονικές γνώσεις πιο προσιτές,
προωθώντας τις δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας και σε μικρότερα 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα,
εκπονώντας υπεύθυνα θεματολόγια 
έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών, και διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Αιτιολόγηση

Με την αξιοποίηση της έξυπνης εξειδίκευσης πολλά μικρότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
αποτελούν σήμερα κέντρα αριστείας. Τα κέντρα αυτά δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να 
βρεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να συμβάλλει στην 
ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 
ερευνητή στην Ένωση και να οδηγεί στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον 
συγκεκριμένο τομέα. Πρέπει να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 
του Ερευνητή και στον Κώδικα 
Δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών, καθώς και σε άλλα σχετικά 
πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, 
με σεβασμό στον προαιρετικό τους 
χαρακτήρα.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. Θα ληφθούν υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για 
τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες 
τεχνολογίες. Κατά τις ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να τηρούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. Θα ληφθούν υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για 
τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες 
τεχνολογίες. Κατά τις ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
τηρούν τις νομοθετικές διατάξεις και τα 
έθιμα των κρατών μελών. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, 
εξαρτάται από την κρίση των 
επιστημόνων με γνώμονα τους στόχους 

(25) Πρέπει να δίδεται προσοχή στις 
σημαντικές διαφορές μεταξύ εθνικών 
νομοθεσιών κρατών μελών όσον αφορά 
την έρευνα που χρησιμοποιεί ανθρώπινα 
έμβρυα και ανθρώπινα εμβρυικά 
βλαστοκύταρα. Η ερευνητική πολιτική 
της Ένωσης δεν πρέπει να οδηγεί στην 
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που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα 
έργο που περιλαμβάνει τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
δεν χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει 
τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη 
μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Καμία 
δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε 
ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας των 
κρατών μελών. Η Επιτροπή πρέπει να 
υπενθυμίσει τη δήλωσή της, όσον αφορά 
το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζει την 
τρέχουσα πρακτική και να μην υποβάλλει 
στην κανονιστική επιτροπή προτάσεις 
έργων με τις οποίες καταστρέφονται 
ανθρώπινα έμβρυα, μεταξύ άλλων για την 
εξασφάλιση βλαστοκυττάρων1. Η 
δέσμευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται 
στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια του δικαίου 
και η συνέχεια.
__________________
1Παράγραφος 12 της δήλωσης της 
Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 6 που 
προσαρτάται στην απόφαση αριθ. 
1982/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να αναπτύξει στενές 
συνέργειες με άλλα προγράμματα της 
Ένωσης σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, το 
διάστημα, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 
ταμεία για τη συνοχή, την αγροτική 
ανάπτυξη και τη θαλάσσια και αλιευτική 
πολιτική, υπό την κάλυψη του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων, μέσω 
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ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης.

των περιφερειακών εταιρικών σχέσεων,
τα οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά 
στην ενίσχυση των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών δυνατοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. Η 
συνέργεια δεν πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στη συμπληρωματική 
χρηματοδότηση σχεδίων, δεδομένου ότι η 
καλλιέργεια επαγγελματικών σχέσεων, η 
ανάπτυξη ικανοτήτων και, ιδιαίτερα, η 
μεταφορά γνώσεων, μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντική μορφή 
συνέργειας. Η κατάλληλη συνάρθρωση με 
τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή θα 
συμβάλει, μέσω της συντονισμένης 
δράσης, στη μείωση του χάσματος της 
έρευνας και της καινοτομίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συνεκτίμηση 
των ειδικών χαρακτηριστικών των 
περιφερειών που ορίζονται στα άρθρα 
174, 349 και 355 παράγραφος 1της 
ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας εκτελούνται σε 
συνεργασία με δημόσιες αρχές, αλλά χωρίς συμμετοχή πανεπιστημίων ή ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο κανονισμός καλύπτει επίσης τις εν λόγω 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει 
τους εμπλεκόμενους φορείς σε 
περιφερειακό επίπεδο να καταρτίσουν 
περιφερειακές στρατηγικές οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν τις επιμέρους ανάγκες 
ώστε να διευκολύνουν τον συνδυασμό 
υπαρχουσών μορφών χρηματοδότησης, 
είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών σε επίπεδο 
Ένωσης. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του "Ορίζοντα 2020" πρέπει να 
προσαρμόζονται στις στρατηγικές αυτές, 
καθώς μία εντατικότερη συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση των ταμείων 
και των προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας έχει ζωτική σημασία, 
δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοστεί η ίδια αναπτυξιακή 
στρατηγική σε όλες τις περιφέρειες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Ο "Ορίζοντας 2020" πρέπει να έχει 
ισχυρή γεωγραφική και διασυνοριακή 
διάσταση. Το πρόγραμμα πρέπει να 
διασφαλίζει την ανταλλαγή μεταξύ της 
ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας και 
καινοτομίας αφενός και των 
περιφερειακών και τοπικών παραγόντων 
αφετέρου, οι οποίοι εφαρμόζουν την 
πολιτική επιτόπου.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 3.194 
εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα II. Ένα πρώτο κονδύλιο 
ύψους 1.542 εκατομμυρίων ευρώ 
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας για 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο 
κονδύλιο ύψους έως και 1.652 
εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με την 
επιφύλαξη της επανεξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω
ελάχιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 3,64 τοις 
εκατό του συνολικού προϋπολογισμού
όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.
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παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, από το 
ποσό για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες», στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) και από το ποσό για την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας 
και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από 
τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας, με την 
προϋπόθεση ότι τα θεματολόγια αυτά 
έχουν καταρτισθεί κατόπιν διαβούλευσης 
με ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων και 
ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

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

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στην ανάπτυξη της έρευνας, στα 
ευρωπαϊκά νομοθετικά συστήματα, στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, στην
δεοντολογικά υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
ισότητας των δύο φύλων, και στην 
ενίσχυση της ελκυστικότητας του 
επαγγέλματος του ερευνητή, στην 
εξασφάλιση δυνατοτήτων για την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων έρευνας και
καινοτομίας και σε μικρότερα τοπικά και 
περιφερειακά ερευνητικά κέντρα, και στη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών, καθώς και στη μείωση της 
τεχνολογικής εξάρτησης από τρίτες 
χώρες.

Αιτιολόγηση

Με την αξιοποίηση της έξυπνης εξειδίκευσης πολλά μικρότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
αποτελούν σήμερα κέντρα αριστείας. Τα κέντρα αυτά δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να 
βρεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

άρθρο 15α

Η σταδιοδρομία των ερευνητών

Ο "Ορίζοντας 2020" εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
χχ/2013 [κανόνες συμμετοχής], ο οποίος 
συμβάλλει στην ενίσχυση μίας ενιαίας 
αγοράς για ερευνητές και στη βελτίωση 
της ελκυστικότητας της σταδιοδρομίας 
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των ερευνητών καθ’ όλη την Ένωση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, λαμβανομένου υπόψη του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των 
περισσότερων μέτρων που ενισχύονται σε 
αυτό το πλαίσιο.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 
συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και των ειδικών προγραμμάτων 
και μέτρων στήριξης και αντιστάθμισης 
στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής 
και της πολιτικής για τη συνοχή. Οι 
συνέργειες και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 
ενθαρρύνουν τους περιφερειακούς φορείς 
του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης 
να συμμετέχουν στα προγράμματα του 
«Ορίζοντας 2020» και να διαδίδουν τα 
αποτελέσματα αυτών στην περιφερειακή 
αγορά και πέραν αυτής. Σημαντικό 
στοιχείο των συνεργειών αυτών είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας εθνικών και περιφερειακών 
φορέων στο πλαίσιο στρατηγικών 
έξυπνης εξειδίκευσης και του στόχου 
οικοδόμησης μιας «κλίμακας αριστείας», 
που θα αποτελεί το βασικό του στοιχείο.
Οι υπό συζήτηση συνέργειες λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικές περιστάσεις των 
δραστηριοτήτων οι οποίες υλοποιούνται 
εκτός της περιοχής του προγράμματος, 
ειδικότερα ως προς ό,τι αφορά το ύψος 
της στήριξης για τη συνεργασία αυτή 
όπως ορίζεται στον κανονισμό περί 
κοινών διατάξεων. 
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής και αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα 
μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των προγραμμάτων χρηματοδότησης της 
Ένωσης, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, όπου δεν θα πρέπει να λησμονούνται επίσης 
τα ειδικά προγράμματα και μέτρα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της αυξημένης συμμετοχής 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
και του αντίκτυπου της καινοτομίας στον 
ιδιωτικό τομέα και ιδίως σε αυτές, εντός 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Τούτο καλύπτει:
α) βοήθεια σε όλα τα στάδια έρευνας από 
το πρωταρχικό έως την πλήρη εφαρμογή, 
για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το 
ερευνητικό δυναμικό τους,
β) παροχή ειδικής στήριξης για 
διαπραγματεύσεις δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας σε έργα 
ανοικτής καινοτομίας,
γ) παροχή μέτρων στήριξης προκειμένου 
να καλύπτονται οι καθυστερήσεις σε 
ενισχύσεις, καθώς η ροή χρήματος 
παραμένει μία βασική πηγή ανησυχίας 
για τις ΜΜΕ,
δ) παροχή μέτρων στήριξης για 
δραστηριότητες ενημέρωσης μεταξύ των 
ΜΜΕ.
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Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομέα, ιδίως της 
συμμετοχής των ΜΜΕ πρέπει να 
πραγματοποιείται ως μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του 
μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός 
εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας
«Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται 
στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του 
παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού 
μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε 
όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για τις 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του ειδικού στόχου
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» που τίθεται στο 
σημείο 1 του μέρους ΙΙ του παραρτήματος 
Ι και καθενός εκ των ειδικών στόχων της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που τίθενται στα σημεία 1 
έως 6 του μέρους III του παραρτήματος I.
Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα λάβουν τη 
μορφή, μεταξύ άλλων, ειδικού μέσου για 
τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε όλους τους 
τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό 
καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια 
και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 
στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος I.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2
αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15%
του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

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

και την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις». Οι δικαιούχοι του ιδιωτικού 
τομέα αναμένεται να λάβουν σημαντικό 
τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού για 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμεύονται να 
στηρίξουν την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας που είναι στρατηγικής 
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης και τη βιομηχανική υπεροχή, ή να 
αντιμετωπίσουν ειδικές κοινωνιακές 
προκλήσεις.

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμεύονται να 
στηρίξουν την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας που είναι στρατηγικής 
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης και τη βιομηχανική υπεροχή, ή να 
αντιμετωπίσουν ειδικές κοινωνιακές 
προκλήσεις. Τούτο θα πρέπει να 
επιτευχθεί με τη στήριξη δικτύων, τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και 
άλλων ενδιαφερομένων, στους οποίους 
συγκαταλέγονται τα πολιτιστικά, 
επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 
μεταξύ κρατών μελών, στις οποίες 
μπορούν να συμμετέχουν, κατά 
περίπτωση, περιφέρειες και πόλεις της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 
παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
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προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.
Οι πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από 
αυτή την άποψη, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά 
τη δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών, την 
αδελφοποίηση και τη στήριξη της 
έρευνας και των πολιτικών καινοτομίας.

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης έχει ζωτική σημασία σε ό, τι 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διατομεακή συνεργασία και τον προσανατολισμό της 
έρευνας σε στόχους σε διάφορες κλίμακες και με καινοτόμες πρακτικές.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ε –
Παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εφαρμογή του σχεδιασμού και ανάπτυξη 
συγκλινουσών τεχνολογιών για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών. Αξιολόγηση και κατανόηση 
των μηχανισμών μέσα από τους οποίους 
καταστρέφεται η πολιτιστική 
κληρονομιά. Ανάπτυξη προηγμένων 
μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την 
προστασία και τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενοποίηση 
και ορθολογική διαχείριση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στους 
ιστορικούς και αστικούς χώρους.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2– τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Το νερό, ως φυσικός πόρος, η υδατοκαλλιέργεια και η προστασία της βιοποικιλότητας είναι 
συνδεόμενοι τομείς που πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των προτεραιοτήτων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει
ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον η 
Ένωση διαθέτει πολύτιμα κοιτάσματα 
ορυκτών, των οποίων η εξερεύνηση και 
εξόρυξη περιορίζεται λόγω έλλειψης 
κατάλληλων τεχνολογιών και υποδομών 
στον τομέα των μεταφορών. Δεδομένης 
της σημασίας των πρώτων υλών για την 
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οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
Δεδομένης της σημασίας των πρώτων 
υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την 
οικονομία και τη χρήση τους σε καινοτόμα 
προϊόντα, ο βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων 
υλών και η αποδοτική διαχείρισή τους ως 
πόρων αποτελεί για την Ένωση ζωτικής 
σημασίας προτεραιότητα. Η πρόσβαση σε 
πηγές ευρωπαϊκών πρώτων υλών, που 
βρίσκονται συχνά σε γεωγραφικά 
απομακρυσμένες περιοχές, εξακολουθεί 
να συνιστά πρόκληση για βιομηχανίες που 
εξαρτώνται από τον ασφαλή εφοδιασμό 
των εν λόγω πρώτων υλών. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 5 – σημείο 5.3  – στοιχείο γ –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
αποδοτική ως προς το κόστος και φιλική 
προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την υποκατάστασή 
τους από οικονομικά ελκυστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της βάσης γνώσεων για τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών, προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού και της 
βιώσιμης χρήσης πρώτων υλών, εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για τις καίριας 
σημασίας πρώτες ύλες, και βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες.

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
αποδοτική ως προς το κόστος και φιλική 
προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την υποκατάστασή 
τους από οικονομικά ελκυστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της βάσης γνώσεων για τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών, προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού και της 
βιώσιμης χρήσης πρώτων υλών, εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για τις καίριας 
σημασίας πρώτες ύλες, βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες,
και καθιέρωση και ενθάρρυνση της 
δημιουργίας περιφερειακών και εθνικών 
δικτύων πρώτων υλών καθώς και 
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αντιμετώπιση υλικοτεχνικών προκλήσεων 
στη σύνδεση βιομηχανιών με πηγές 
πρώτων υλών.
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