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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 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 

(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 τη συνοχή, την αγροτική 
ανάπτυξη και τη θαλάσσια και αλιευτική 
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οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 
ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης.

πολιτική, υπό την κάλυψη του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 
ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28a) Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
"Ορίζοντα 2020" πρέπει να έχουν 
γεωγραφικό προσανατολισμό και να 
προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες των περιοχών, καθώς μία 
εντατικότερη συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
πιστώσεων και των προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας έχει ζωτική 
σημασία, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν 
να εφαρμοστεί η ίδια αναπτυξιακή 
στρατηγική σε όλες τις περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 3

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 
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ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας και 
καινοτομίας αφενός και των 
περιφερειακών και τοπικών παραγόντων 
αφετέρου, οι οποίοι εφαρμόζουν την 
πολιτική επιτόπου. 

Or. en

Τροπολογία 4

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 
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. 

Or. en
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Τροπολογία 5

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 επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».

Τούτο καλύπτει:
a) 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.
Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ πρέπει να 
πραγματοποιείται ως μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

Or. en


