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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 κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία 

«Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2011)0809), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 παράγραφος 3 και 182 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 

οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0466/2011), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 19ης Ιουλίου 20121, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

28ης Μαρτίου 20122, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 

Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της 

Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών 

Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-

0427/2012), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά 

απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να 

καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με πρόταση κανονισμού που να ορίζει 

το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-2020· 

3. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις «Επενδύσεις στο 

μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 

                                                 
1 ΕΕ C 277,13.9.2012, σ. 143. 
2 ΕΕ C 181,21.6.2012, σ. 111. 
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βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς 

πρόσθετοι πόροι για το επόμενο ΠΔΠ προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να 

ανταποκριθεί στις υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής και στα νέα καθήκοντα που 

προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει 

ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 5% σε 

σχέση με το επίπεδο του 2013, δεν θα είναι δυνατή παρά μια περιορισμένη μόνο 

συνεισφορά στην προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις επί των οποίων 

έχει συμφωνήσει η Ένωση και να εφαρμόζεται η αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· αν το 

Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, ας προσδιορίσει σαφώς ποιες από τις 

πολιτικές προτεραιότητες ή τα σχέδιά του θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εντελώς, 

παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους. 

4. υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι στο ίδιο ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί 

σημαντική αύξηση των σχετικών δαπανών από το 2013 και μετά, προκειμένου να 

βελτιωθεί, να τονωθεί και να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης 

και της καινοτομίας στην Ένωση· 

5. υπενθυμίζει επίσης τη θέση του σύμφωνα με την οποία το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που 

τονώνουν την ανάπτυξη της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η έρευνα 

και η καινοτομία, σύμφωνα με τις αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και 

αριστείας· 

6. καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει 

σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

 

 

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 

(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 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266. 
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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 

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. 

γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν 

ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης 

να γίνει μια κοινωνία βασισμένη στη 

γνώση και μια πρωτοπόρα σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ανταγωνιστική και στιβαρή 

οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της 

ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της. 

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων η 

Ένωση πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες 

για την υλοποίηση της έρευνας και 

καινοτομίας, της 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 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δημοσίων δαπανών στην 

έρευνα και ανάπτυξη για την προσέλκυση, 

με τον τρόπο αυτό, ιδιωτικών 

επενδύσεων που να αναλογούν έως και 

στα δύο τρίτα των συνολικών 

επενδύσεων, οι οποίες έτσι να ανέλθουν 

συνολικά σε ποσοστό 3% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) έως το 2020, 

εκπονώντας παράλληλα έναν δείκτη 

έντασης καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός 

της Ένωσης θα πρέπει να αντανακλά 

αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, με μια ριζική 

στροφή προς τη χρηματοδότηση 

μελλοντοστρεφών επενδύσεων, όπως σε 
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καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

 Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά 

με την έρευνα και την καινοτομία, η 

πολιτική συνοχής μπορεί να 

διαδραματίσει κύριο ρόλο μέσω της 

δημιουργίας ικανοτήτων και της παροχής 

μιας «κλίμακας αριστείας». 

Ε&Α και καινοτομία, γεγονός που θα 

πρέπει να εκφράζεται σαφώς με τη 

σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης 

για την Ε&Α&Κ σε σύγκριση με το 

επίπεδο χρηματοδότησης του 2013. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η εμβληματική 

πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» 

προβλέπει μια στρατηγική και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της έρευνας 

και της καινοτομίας, θέτοντας το πλαίσιο 

και τους στόχους στους οποίους πρέπει να 

συμβάλλει η μελλοντική ενωσιακή 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας. Η έρευνα και η καινοτομία 

αποτελούν επίσης κύρια στοιχεία άλλων 

εμβληματικών πρωτοβουλιών και στόχων 

πολιτικής της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών για μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους, για μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης, για 

στόχους πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια, και για το ψηφιακό θεματολόγιο 

για την Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στη συνεδρίασή του της 4ης 

Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να 

αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα 

εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και 

επενδύσεων για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ 

έως το 2014 και να επιτύχει μια 

πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας 

(4) Στη συνεδρίασή του της 4ης 

Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να 

αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα 

εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και 

επενδύσεων για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ 

έως το 2014 και να επιτύχει μια 

πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας 
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και καινοτομίας. και καινοτομίας. Για τούτο απαιτείται 

σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού 

για την επόμενη επταετία, ώστε να 

ενισχυθεί η ικανότητα καινοτομίας της 

Ένωσης με παράλληλη προσέλκυση 

σημαντικών κεφαλαίων του ιδιωτικού 

τομέα για τις δραστηριότητές της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 

έκκληση για ριζική απλούστευση της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με το 

ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 

υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 

Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 

μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 

μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 

του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 

προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 

πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 

2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας στο ψήφισμά του της 7ης 

Σεπτεμβρίου 2011. 

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 

έκκληση για ριζική απλούστευση της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με το 

ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 

υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 

Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 

μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 

μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 

του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 

προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 

πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 

2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας, ζητώντας παράλληλα τον 

διπλασιασμό του προϋπολογισμού του 

προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 

της ΕΕ για την προσεχή περίοδο 

προγραμματισμού από το 2014, στο 

ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2011. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός 

για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 

πρότεινε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κοινό 

στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία οι τομείς που την περίοδο 

2007-2013 καλύφθηκαν από το έβδομο 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το 

σκέλος για την καινοτομία του 

προγράμματος πλαισίου για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 

καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. 

Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή 

δεσμεύθηκε επίσης να ενσωματώσει την 

αλλαγή του κλίματος στα προγράμματα 

δαπανών της Ένωσης και να διαθέσει 

τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 

της Ένωσης σε στόχους που σχετίζονται με 

το κλίμα. Η δράση για το κλίμα και η 

αποδοτικότητα των πόρων είναι 

αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την 

επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 

ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές 

πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους 

ειδικούς στόχους του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ως 

αποτέλεσμα, αναμένεται ότι τουλάχιστον 

το 60% του συνολικού προϋπολογισμού 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» θα σχετίζεται με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Αναμένεται επίσης οι δαπάνες 

που αφορούν το κλίμα να υπερβούν το 

35% του προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των συμβατών 

μεταξύ τους μέτρων για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των πόρων. Η Επιτροπή 

πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά 

με την κλίμακα και τα αποτελέσματα της 

στήριξης των στόχων για την αλλαγή του 

κλίματος. Οι δαπάνες που αφορούν το 

κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος 

(10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός 

για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 

πρότεινε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κοινό 

στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία οι τομείς που την περίοδο 

2007-2013 καλύφθηκαν από το έβδομο 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το 

σκέλος για την καινοτομία του 

προγράμματος πλαισίου για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 

καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. 

Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή 

δεσμεύθηκε επίσης να ενσωματώσει την 

αλλαγή του κλίματος στα προγράμματα 

δαπανών της Ένωσης και να διαθέσει 

τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 

της Ένωσης σε στόχους που σχετίζονται με 

το κλίμα. Η δράση για το κλίμα και η 

αποδοτικότητα των πόρων είναι 

αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την 

επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 

ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές 

πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους 

ειδικούς στόχους του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». 
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πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

παρακολουθούνται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που αναφέρεται στην εν 

λόγω ανακοίνωση. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10a) Στη Λευκή Βίβλο της με τίτλο 

«Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 

Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών - Για ένα 

ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 

σύστημα μεταφορών»’1, η Επιτροπή 

εκτιμά ότι η πολιτική έρευνας και 

καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών 

θα πρέπει να παρέχει αυξανόμενη και 

συνεπή στήριξη στην ανάπτυξη των 

κύριων τεχνολογιών προκειμένου το 

ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών να 

μετατραπεί σε ένα σύστημα σύγχρονο, 

αποτελεσματικό, βιώσιμο και προσιτό. Η 

Λευκή Βίβλος θέτει τον στόχο για μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 60% μέχρι το 2050, σε σχέση με τα 

επίπεδα του 1990. 

 __________________ 

 1 COM(2011)0144 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 
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προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες 

ενός ευρέος φάσματος πολιτικών της 

Ένωσης, δίνοντας έμφαση στην όσο το 

δυνατόν ευρύτερη χρήση και διάδοση 

των γνώσεων που παράγονται από τις 

στηριζόμενες δραστηριότητες έως την 

εμπορική τους εκμετάλλευση. Οι 

προτεραιότητες του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 

να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος 

δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με 

αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και 

κατάρτιση. 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Παρότι η προστιθέμενη αξία της Ένωσης 

έγκειται κατά κύριο λόγο στη 

χρηματοδότηση της προανταγωνιστικής, 

διακρατικής και συνεργατικής έρευνας, η 

οποία θα πρέπει στο πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» να φτάσει τουλάχιστον 

στα επίπεδα του έβδομου προγράμματος 

πλαισίου, είναι επίσης αναγκαίο να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στη στροφή προς τη 

χρηματοδότηση της καινοτομίας στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020». Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

έχει επίσης ως στόχο την ικανοποίηση 

των ερευνητικών αναγκών ευρέος 

φάσματος πολιτικών της Ένωσης, με 

έμφαση στην όσο το δυνατόν ευρύτερη 

χρήση και διάδοση των γνώσεων που 

παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση Για τον λόγο αυτό, το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 

πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας έρευνας και καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένων της προηγμένης 

και της εφαρμοσμένης έρευνας, της 

μεταφοράς γνώσης και της μεγαλύτερης 

προσαρμογής στις δραστηριότητες της 

αγοράς, των καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων, καθώς επίσης 

της μη τεχνολογικής και της κοινωνικής 

καινοτομίας. Το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 

εφαρμόζει διαφοροποιημένη κλίμακα, 

σύμφωνα με την οποία όσο πλησιέστερη 

είναι η προέλευση της υποστηριζόμενης 
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δραστηριότητας στην αγορά τόσο 

μικρότερο πρέπει να είναι το μέρος που 

χρηματοδοτείται από το «Ορίζοντας 

2020», και τόσο μεγαλύτερο το μέρος που 

θα πρέπει να προσελκύσει 

χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως 

τα διαρθρωτικά ταμεία, 

εθνική/περιφερειακή χρηματοδότηση ή ο 

ιδιωτικός τομέας. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 

όλες οι δραστηριότητες του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρέπει 

να είναι ανοικτές σε νέους συμμετέχοντες, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται 

εκτεταμένη συνεργασία με εταίρους σε 

όλη την ΕΕ και να εδραιωθεί ένας ενιαίος 

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης 

που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση 

και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης 

και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

πρέπει να συμβάλλουν σθεναρά στην 

αντιμετώπιση των στόχων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

(13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης 

που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση 

και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης 

και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του ΕΙΤ πρέπει να 

συμβάλλουν σθεναρά στην αντιμετώπιση 

των στόχων του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων 

των κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με 
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2020», συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με την 

ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης 

και της καινοτομίας. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα σε 

ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» και η επαρκής 

απορρόφηση των κονδυλίων, η 

οικονομική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

πρέπει να γίνει σε δύο κατανομές 

κονδυλίων, και η δεύτερη πρέπει να 

υπόκειται σε επανεξέταση. 

την ενσωμάτωση της έρευνας, της 

εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Το ΕΙΤ 

είναι το κύριο μέσο στο πλαίσιο του 

«Ορίζοντας 2020», που δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση του 

τριγώνου της γνώσης και αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού 

παραδόξου» μέσω της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης που θα οδηγήσει στη 

δημιουργία καινοτόμων νεοσύστατων 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 

τεχνοβλαστών. 

 

Τροπολογία  10 

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 και ειδικά ΜΜΕ, - εκ των 

οποίων πάρα πολύ λίγα συμμετέχουν σε 

ερευνητικά προγράμματα παρά τα μέτρα 

που έχουν ήδη ληφθεί - και θα πρέπει να 

είναι ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, 

κυρίως από την κοινωνία των πολιτών. 

Το «Ορίζοντας 2020» 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 
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χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το 

διοικητικό κόστος συμμετοχής και να 

συμβάλει στην πρόληψη και μείωση των 

δημοσιονομικών σφαλμάτων. 

 Για τη λήψη μέτρων προς την 

κατεύθυνση της εξασφάλισης περαιτέρω 

εξωτερικής χρηματοδότησης για την 

έρευνα και την καινοτομία της Ένωσης 

(όπως οι κοινές τεχνολογικές 

πρωτοβουλίες, οι συμπράξεις δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα και οι εκτελεστικοί 

οργανισμοί έρευνας), θα πρέπει να 

καθοριστούν η μέθοδος και η έκταση της 

εξωτερίκευσης, με βάση τα 

αποτελέσματα ανεξάρτητης αξιολόγησης 

αντικτύπου. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Για την κατάλληλη εξισορρόπηση 

μεταξύ της βασισμένης στη συναίνεση 

και της ριζοσπαστικότερης Ε&Α&Τα, θα 

πρέπει να εξεταστεί η χρήση ανοιχτών 

προσκλήσεων  -του τύπου από τη βάση 

προς την κορυφή- με συνοπτικές 

διαδικασίες, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η γρήγορη υλοποίηση 

καινοτόμων έργων. Επιπλέον, θα πρέπει 

να επιτευχθεί ορθή ισορροπία στο πλαίσιο 

των κοινωνιακών προκλήσεων και των 

βασικών και βιομηχανικών τεχνολογιών 

μεταξύ των μικρότερων και των 

μεγαλύτερων έργων, ανάλογα με την 

ειδική διάρθρωση ανά τομέα, τον τύπο 

δραστηριότητας, καθώς και το 

τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο. 

 

Τροπολογία  12 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 182 

παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα 

πλαίσιο ορίζει το μέγιστο συνολικό ποσό 

και τους λεπτομερείς κανόνες της 

δημοσιονομικής συμμετοχής της Ένωσης 

στο πρόγραμμα πλαίσιο και τα αντίστοιχα 

μερίδια σε καθεμία από τις προβλεπόμενες 

δραστηριότητες. 

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 182, 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), το πρόγραμμα πλαίσιο ορίζει το 

μέγιστο συνολικό ποσό και τους 

λεπτομερείς κανόνες της δημοσιονομικής 

συμμετοχής της Ένωσης στο πρόγραμμα 

πλαίσιο και τα αντίστοιχα μερίδια σε 

καθεμία από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 

180 ΣΛΕΕ δραστηριότητες. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Προκειμένου το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να μπορεί να ασκήσει τη 

λειτουργία του ως προς τον πολιτικό 

έλεγχο και να διασφαλίσει τη διαφάνεια 

και τη λογοδοσία, όπως ορίζεται στις 

Συνθήκες, η Επιτροπή πρέπει να 

ενημερώνει δεόντως και τακτικά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις 

σχετικές πτυχές της εφαρμογής του 

«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένης 

της προετοιμασίας και σύνταξης των 

προγραμμάτων εργασίας, της εκτέλεσης 

και της πιθανής ανάγκης για προσαρμογή 

της δημοσιονομικής ανάλυσης, και της 

ανάπτυξης των δεικτών ως προς τους 

επιδιωκόμενους στόχους και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί η 

ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 

προηγούμενων προγραμμάτων, ιδίως όσον 

αφορά τη συνέχιση των πολυετών 

διακανονισμών για τη διαχείρισή τους, 

όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και 

διοικητικής βοήθειας.  

(18) Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί η 

ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 

προηγούμενων προγραμμάτων, ιδίως όσον 

αφορά τη συνέχιση των πολυετών 

διακανονισμών για τη διαχείρισή τους, 

όπως η χρηματοδότηση της αυστηρά 

αναγκαίας τεχνικής και διοικητικής 

βοήθειας.  

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει σε συμπληρωματικά 

προγράμματα που θα προβλέπουν τη 

συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 

μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 

διακανονισμούς κατά την έννοια των 

άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει –υπό συγκεκριμένες συνθήκες 

και ανάλογα με την περίπτωση– σε 

συμπληρωματικά προγράμματα που θα 

προβλέπουν τη συμμετοχή ορισμένων 

μόνο κρατών μελών, τη συμμετοχή της 

Ένωσης σε προγράμματα που 

αναλαμβάνονται από ορισμένα κράτη μέλη 

ή τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων ή 

άλλους διακανονισμούς κατά την έννοια 

των άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. 

Τα ανωτέρω συμπληρωματικά 

προγράμματα ή οι διακανονισμοί θα 

πρέπει να έχουν σαφή ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία, να βασίζονται σε 

πραγματικές συμπράξεις, να 

συμπληρώνουν άλλες δραστηριότητες 

δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», να έχουν αποδείξει ότι 

κανένας άλλος τύπος μηχανισμού 

χρηματοδότησης δεν μπορεί να επιτύχει 

τους ίδιους στόχους, και να είναι όσο το 
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δυνατόν περισσότερο ανοιχτά σε 

συμμετοχές. 

 

Τροπολογία  16 

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 

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». 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας, το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει: 

 - να προωθήσει τη ενεργό συμμετοχή και 
την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης 

συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 

των πολιτών στη διαδικασία της έρευνας 

και καινοτομίας, 

 - να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου, 

 - να προωθήσει την άριστη εκπαίδευση 

στις επιστήμες, 

 - να αυξήσει την προσβασιμότητα και την 

επαναχρησιμοποίηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας που 

χρηματοδοτείται με δημόσια κονδύλια, 

ιδιαίτερα των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων και δεδομένων, ιδίως με 

τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων 
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για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας  

 - να γεφυρώσει το χάσμα της ψηφιακής 

τεχνολογίας, της έρευνας και της 

καινοτομίας· 

 - να αναπτύξει υπεύθυνα θεματολόγια 

έρευνας και καινοτομίας καθώς και 

πλαισίου διακυβέρνησης που 

ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 

προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 

των πολιτών, ενισχύοντας τη συμμετοχή 

τους στον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων της έρευνας στις 

δραστηριότητες του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Η συμμετοχή 

των πολιτών και της κοινωνίας των 

πολιτών θα πρέπει να συνοδεύεται από 

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του 

κοινού έτσι ώστε να επιτευχθεί και να 

διατηρηθεί η υποστήριξη της κοινής 

γνώμης προς το πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Όλα τα έγγραφα που εκδίδει η 

Επιτροπή σε σχέση με το «Ορίζοντας 

2020» διατίθενται με αίτηση σε 

προσβάσιμες μορφές, μεταξύ άλλων με 

μεγάλα στοιχεία, σε σύστημα μπράιγ, σε 

ευανάγνωστο κείμενο, σε εγγραφή ήχου, 

σε βίντεο, και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Αιτιολόγηση 

Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δράσεις πληροφόρησης και 

επικοινωνίας όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», περιλαμβανομένης της 

επικοινωνίας όσον αφορά υποστηριζόμενα σχέδια και αποτελέσματα, ιδίως μάλιστα επειδή 

πρόκειται για δημόσια χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  18 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20β) Το «Ορίζοντας 2020» 

χρησιμοποιείται για την προώθηση της 

γλωσσικής πολυμορφίας στις 

ακαδημαϊκές και επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, επιπλέον της ερευνητικής, 

μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και 

για να εξασφαλίζεται η τήρηση των 

αρχών της ανεξάρτητης έρευνας και της 

επικύρωσης δημοσιεύσεων από 

ομολόγους. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 

ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 

πολιτικών και της κοινωνίας. Ως εκ 

τούτου, τα θεματολόγια πρέπει να 

θεσπιστούν σε στενή συνεργασία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 

σχετικούς τομείς, και να υπάρχει επαρκής 

ευελιξία για νέες εξελίξεις. Η εξωτερική 

παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται 

σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις 

σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές 

Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 

πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 

και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 

καινοτομίας. 

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 

ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 

πολιτικών και της κοινωνίας. Η εξωτερική 

παροχή συμβουλών πρέπει συνεπώς να 

επιδιώκεται ισορροπημένα και σε συνεχή 

βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του «Ορίζοντας 

2020». Ειδικότερα, η διεπιστημονική 

φύση των κοινωνιακών προκλήσεων, 

καθώς και η ανάγκη για οριζόντιους 

συνδέσμους και διεπαφές δυνάμει του 

«Ορίζοντας 2020» απαιτεί τη δημιουργία 

ειδικών στρατηγικών επιστημονικών 

ομάδων. Οι απόψεις των σχετικών δομών, 

όπως οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 

Πλατφόρμες, οι πρωτοβουλίες Κοινού 

Προγραμματισμού και οι ευρωπαϊκές 

συμπράξεις καινοτομίας θα πρέπει να 

λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη 

διαδικασία προσδιορισμού των 
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ερευνητικών αναγκών. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 

διαφανής και αποτελεσματική διαδικασία 

εφαρμογής, θα πρέπει οι πολυετείς 

ενδεικτικοί χάρτες πορείας να 

καθορίζονται κατά την έναρξη του 

προγραμματισμού για κάθε ειδικό στόχο 

και διατομεακό θέμα, και να επιδιώκεται 

να είναι σύντομη και διαφανής η 

διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων 

προγραμμάτων εργασίας. Η Επιτροπή, 

κατά την προετοιμασία και κατάρτιση 

των χαρτών πορείας και των 

προγραμμάτων εργασίας θα πρέπει να 

μεριμνά ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο να συμμετέχουν και να 

ενημερώνονται εγκαίρως και με τον 

κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει να 

επιδιώκεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του «Ορίζοντας 2020» η παροχή 

εξωτερικών υπηρεσιών συμβούλου, 

μεταξύ άλλων μέσα από τις σχετικές 

δομές, όπως τα τομεακά γνωμοδοτικά 

συμβούλια, τα νεοσυσταθέντα διοικητικά 

συμβούλια, οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 

Πλατφόρμες, οι πρωτοβουλίες Κοινού 

Προγραμματισμού και οι ευρωπαϊκές 

συμπράξεις καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21β) Προκειμένου να είναι σε θέση να 

είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 

επίπεδο, να αντιμετωπίζει 
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αποτελεσματικά τις μεγάλες κοινωνιακές 

προκλήσεις και να επιτυγχάνει τους 

στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 της 

Ένωσης, η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει 

πλήρως τους ανθρώπινους πόρους της. 

Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 

αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα και 

ισχυρό κίνητρο για την ολοκλήρωση του 

ΕΧΕ, παρέχοντας στήριξη σε 

διασυνοριακές δραστηριότητες, οι οποίες 

προσελκύουν, διατηρούν, καταρτίζουν 

και αναπτύσσουν ανθρώπινο δυναμικό 

στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού και τη βελτίωση της 

μεταφοράς γνώσεων και της ποσότητας 

και της ποιότητας των ερευνητών, οι 

δραστηριότητες ανάπτυξης ανθρώπινου 

κεφαλαίου, μεταξύ των οποίων εκείνες 

που επικεντρώνονται κυρίως στους νέους 

και τις γυναίκες, πρέπει να αποτελούν 

σταθερό στοιχείο σε όλες τις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που χρηματοδοτούνται από την Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Άλλες περιοχές του πλανήτη παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις απ’ ότι η Ευρώπη όσον αφορά 

την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να παραμείνει 

ανταγωνιστική στο διεθνές προσκήνιο, οφείλει να βελτιώσει την ελκυστικότητά της. Για τον 

λόγο αυτόν, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας με τη χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ 

θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαιτέρως στους ανθρώπινους πόρους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ολοκλήρωση του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να επιφέρει βελτιώσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο του 

ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας και καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21γ) Προκειμένου να υπάρχει επαρκής 

ευελιξία κατά τη διάρκεια ισχύος του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
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νέες ανάγκες και εξελίξεις και να γίνεται 

απολογισμός και ενδεχομένως 

προσαρμογή της αλληλεπίδρασης και του 

οριζόντιου χαρακτήρα μεταξύ και εντός 

των διαφορετικών προτεραιοτήτων, θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 

θεσπίζει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 

290 ΣΛΕΕ, για την αναθεώρηση των 

ποσών των ειδικών στόχων και των 

προτεραιοτήτων και τη μεταφορά 

πιστώσεων ανάμεσά τους, με βάση την 

ενδιάμεση επισκόπηση του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020».  Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η 

Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 

προπαρασκευαστικών εργασιών της, 

συμπεριλαμβανομένων των 

διαβουλεύσεων σε επίπεδο 

εμπειρογνώμονα. Η Επιτροπή θα πρέπει 

κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων να 

διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια δημοσιονομική ευελιξία για να καταστεί δυνατή η 

αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών και εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των 

επονομαζόμενων «οριζόντιων δράσεων». Η καλύτερη διαδικασία για να γίνει αυτό είναι μέσω 

μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία και η 

γρήγορη λήψη αποφάσεων. 

 

Τροπολογία  23 

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 

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να συμβάλλει στην 

ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 

ερευνητή στην Ένωση, προωθώντας 

κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους 
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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. 

ερευνητές. Πρέπει να δοθεί απόλυτη 

προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του 

Ερευνητή και στον Κώδικα Δεοντολογίας 

για την πρόσληψη ερευνητών, καθώς και 

σε άλλα σχετικά πλαίσια αναφοράς που 

ορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας,  έτσι ώστε να 

αναχαιτιστεί το συνεχιζόμενο φαινόμενο 

της διαρροής επιστημονικού δυναμικού 

και να μετατραπεί σε προσέλκυση 

επιστημονικού δυναμικού. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει 

επίσης να συμβάλει στην επίτευξη του 

ΕΧΕ, να βοηθήσει τους ευρωπαίους 

ερευνητές να παραμείνουν στην Ευρώπη, 

να προσελκύσει ερευνητές από ολόκληρο 

τον κόσμο και να καταστήσει την 

Ευρώπη ελκυστικότερη για τους 

καλύτερους ερευνητές. Θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η συμβατότητα των 

επιχορηγήσεων ως μέσου 

χρηματοδότησης για τους διακινούμενους 

ερευνητές, προς όφελος της 

κινητικότητας στην Ευρώπη. Θα πρέπει 

να αντιμετωπιστούν τα φορολογικά 

ζητήματα και να προωθηθεί η κατάλληλη 

κοινωνική προστασία των ευρωπαίων 

επιστημόνων. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22β) Η «γυάλινη οροφή» για τις γυναίκες 

που επιθυμούν να ακολουθήσουν 
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σταδιοδρομία στην επιστήμη και την 

έρευνα παραμένει, οι γυναίκες 

υποεκπροσωπούνται σημαντικά σε 

ορισμένους κλάδους, όπως είναι η 

μηχανική και η τεχνολογία, και δεν 

υπάρχει τάση για μείωση της 

μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο 

φύλων. Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει 

για αυτόν τον λόγο να διορθώσει τις 

ανισορροπίες όσον αφορά τη συμμετοχή 

γυναικών επιστημόνων σε όλα τα στάδια 

της ερευνητικής σταδιοδρομίας και σε 

διάφορους ερευνητικούς τομείς. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην έρευνα και την καινοτομία, 

αντιμετωπίζοντας ιδίως τα βαθύτερα 

αίτια της ανισότητας των δύο φύλων, 

αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των 

ερευνητών και των ερευνητριών, καθώς 

και ενσωματώνοντας τη διάσταση του 

φύλου στο περιεχόμενο των έργων 

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 

έρευνας και να τονωθεί η καινοτομία. Οι 

δραστηριότητες πρέπει επίσης να 

αποσκοπούν στην εφαρμογή των αρχών 

που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών 

και ανδρών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 

2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ. 

(23) Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει προωθούν την 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 

έρευνα και την καινοτομία, εντοπίζοντας 

και εξαλείφοντας τα κύρια αίτια της 

ανισότητας των δύο φύλων, προκειμένου 

να αξιοποιηθούν το πλήρες δυναμικό και 

τα προσόντα των ερευνητών και των 

ερευνητριών. Επιπλέον, το «Ορίζοντας 

2020» θα πρέπει να διασφαλίζει την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να 

τονωθεί η καινοτομία. Οι δραστηριότητες 

πρέπει επίσης να στοχεύουν στην 

υλοποίηση των αρχών που αφορούν την 

ισότητα μεταξύ των φύλων όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ) καθώς επίσης στο άρθρο 23 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
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της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 

σε όλα τα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και 

τους επιστημονικούς κλάδους, όχι μόνο 

στις συμβουλευτικές ομάδες και στους 

αξιολογητές, αλλά και σε όλες τις δομές 

που σχετίζονται με το «Ορίζοντας 2020» 

(ΕΙΚΤ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ), ΚΚΕρ, διευθύνουσες ομάδες, 

ομάδες υψηλού επιπέδου, ομάδες 

εμπειρογνωμόνων, κ.λπ.), καθώς επίσης 

στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά 

ιδρύματα. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23β) Η έρευνα και η καινοτομία 

βασίζονται στην ικανότητα των 

επιστημόνων, των ερευνητικών 

ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 

πολιτών να αποκτούν πρόσβαση σε 

επιστημονικές πληροφορίες, να τις 

ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 

Για να αυξηθούν η κυκλοφορία και η 

αξιοποίηση της γνώσης, θα πρέπει να 

είναι υποχρεωτικά ανοιχτή η πρόσβαση 

στις επιστημονικές δημοσιεύσεις που 

αποφασίζεται να γίνουν με δημόσια 

χρηματοδότηση από το «Ορίζοντας 

2020». Επιπλέον, το «Ορίζων 2020» θα 

πρέπει να προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση 

στα επιστημονικά δεδομένα που 
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προέρχονται από δημόσια 

χρηματοδοτούμενη έρευνα στο πλαίσιο 

του «Ορίζοντας 2020», με την επιφύλαξη 

περιορισμών σε σχέση με την 

ιδιωτικότητα, την εθνική ασφάλεια ή τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23γ) Το «Ορίζοντας 2020» θα ενθαρρύνει 

και θα υποστηρίζει δραστηριότητες 

αξιοποίησης του ηγετικού ρόλου της 

Ευρώπης στον αγώνα για την ανάπτυξη 

νέων διαδικασιών και τεχνολογιών για 

την αειφόρο ανάπτυξη, κατά την ευρεία 

έννοια, και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Μια τέτοια 

οριζόντια προσέγγιση, πλήρως 

ενσωματωμένη σε όλες τις 

προτεραιότητες του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», θα βοηθήσει 

την Ένωση να ευημερήσει σε έναν κόσμο 

με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα και περιορισμένους πόρους, 

οικοδομώντας παράλληλα μια αποδοτική 

ως προς τους πόρους, βιώσιμη και 

ανταγωνιστική οικονομία. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23δ) Κάθε συμμετέχων που έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την Ένωση θα 

πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια 

για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

που κατέχει, από τον ίδιο ή από άλλο 

νομικό πρόσωπο, σε περαιτέρω έρευνα ή 
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εμπορικώς, ιδίως μέσω μεταβίβασης των 

αποτελεσμάτων ή αδειοδότησης 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 [Κανόνες 

συμμετοχής] 

 

Τροπολογία  31 

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 τις θεμελιώδεις αρχές της 

δεοντολογίας και να σέβονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ληφθούν 

υπόψη οι θεμελιωμένες και ενημερωμένες  

γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για 

τη δεοντολογία (ΕΟΔ) στην επιστήμη και 

τις νέες τεχνολογίες, καθώς και η 

γνωμοδότηση του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαίου 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Στη 

χρηματοδότηση του «Ορίζοντας 2020» 

θα πρέπει να τηρούνται οι νομοθετικές 

και διοικητικές διατάξεις των κρατών 

μελών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες 

πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το 

άρθρο 13 ΣΛΕΕ και να τηρούν την 

υποχρέωση αντικατάστασης ή μείωσης 

της χρήσης ζώων για επιστημονικούς 

σκοπούς ή βελτίωσης των συνθηκών υπό 

τις οποίες γίνεται αυτή η χρήση. Όλες οι 

δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 

διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 

σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ. 
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Τροπολογία  32 

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 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 

απαγορεύεται. 

(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 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 σύμφωνα με το 

δίκαιο του εκάστοτε κράτους μέλους. 

Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 

εάν απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη. 

Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 

σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή 

απαγορεύεται εκεί. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά 

στην ενίσχυση των εθνικών και 

(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 ενέργεια, η 

γεωργία και η αλιεία, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός ή τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
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περιφερειακών δυνατοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο έξυπνων 

στρατηγικών εξειδίκευσης. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Τόσο το «Ορίζοντας 2020» όσο και 

η πολιτική συνοχής επιδιώκουν 

πληρέστερη εναρμόνιση με τους στόχους 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, μέσω των αντίστοιχων κοινών 

στρατηγικών πλαισίων τους (ΚΠΣ). Ο 

νέος αυτός στρατηγικός 

προσανατολισμός απαιτεί την ενισχυμένη 

και συστηματοποιημένη συνεργασία 

αμφότερων των κοινών στρατηγικών 

πλαισίων (ΚΣΠ), ούτως ώστε να 

κινητοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 

έρευνας και καινοτομίας σε περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, 

η κατάλληλη σύνδεση του «Ορίζοντας 

2020» με την πολιτική συνοχής θα 

βοηθήσει να μειωθεί το χάσμα έρευνας 

και καινοτομίας στην Ένωση, με την 

προώθηση της «κλίμακας αριστείας» 

λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των περιφερειών που 

αναφέρονται στο άρθρα 274, 349 και 355 

ΣΛΕΕ. Επιπλέον, θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν πλήρως τα διαρθρωτικά 

ταμεία για να υποστηριχτεί η ικανότητα 

και η υποδομή Ε&Α στις περιφέρειες, 

ενέργειες στήριξης όπως το ΕΣΕ και οι 

δράσεις Marie Curie, ή συνεργατικές 

δράσεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά 

αλλά δεν προβλέπεται χρηματοδότηση γι' 

αυτές στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020». 

 



 

RR\922943EL.doc 31/710 PE489.637v03-00 

 EL 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26β) Οι Ευρωπαϊκές τοπικές και 

περιφερειακές αρχές καλούνται να 

διαδραματίσουν 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 

«Ορίζοντας 2020» και των Διαρθρωτικών 

Ταμείων, στο πλαίσιο των περιφερειακών 

στρατηγικών καινοτομίας βάσει της 

έξυπνης εξειδίκευσης. Οι περιφέρειες 

καλούνται επίσης να διαδραματίσουν 

έναν ρόλο στη διάδοση και την εφαρμογή 

των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», καθώς και 

στην παροχή συμπληρωματικών 

χρηματοδοτικών μέσων, 

συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26γ) Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 

αποσκοπεί στη διάδοση και την 

προώθηση της αριστείας στην έρευνα σε 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ως 

προϋπόθεση για μια γεωγραφικά 

ισόρροπη στρατηγική ανάπτυξης και 

καινοτομίας της Ένωσης. Θα πρέπει 

επίσης να στοχεύει στην προώθηση της 

κινητικότητας των ερευνητών ως μέσο 

πρόληψης κάθε είδους διαρροής 

επιστημονικού δυναμικού μεταξύ των 

κρατών μελών. 
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Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 

καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. 

Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των 

ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 

Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 

εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους 

στόχους του «Νόμου για τις μικρές 

επιχειρήσεις» (Small Business Act).  

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικής 

σημασίας πηγή καινοτομίας, ανάπτυξης 

και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η ισχυρή 

συμμετοχή των ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη 

σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 

6ης Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 

εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους 

στόχους του «Νόμου για τις μικρές 

επιχειρήσεις» (Small Business Act). Οι 

ΜΜΕ αναλογούν μεν σε περισσότερο από 

95% των επιχειρήσεων στην Ένωση, 

διαφέρουν όμως σημαντικά μεταξύ τους 

και απαιτείται να προσεγγίζονται με 

ευελιξία. Συνεπώς, το «Ορίζοντας 2020» 

θα πρέπει να προβλέπει ένα σύνολο μέσων 

για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας και της 

ικανότητας των ΜΜΕ στα διάφορα 

στάδια του κύκλου της καινοτομίας. 

 Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 

διαθέσει τουλάχιστον το 20% των 

πιστώσεων των προτεραιοτήτων 2.1 και 3 

για τις ΜΜΕ. Ειδικότερα θα διατεθεί 

τουλάχιστον το 4,0% του προϋπολογισμού 

του «Ορίζοντας 2020» με ειδικό μέσο για 

τις ΜΜΕ, που θα το διαχειρίζεται και θα 

το εκτελεί ενιαία ειδική διοικητική δομή. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27α) Η οικονομική σημασία των 

δημόσιων συμβάσεων στην Ένωση, την 
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οποία η Επιτροπή εκτιμά, στο έγγραφο 

εργασίας της «Public procurement 

indicators 2009», σε 19,4% του ΑΕγχΠ, 

καθιστά την αγορά δημόσιων συμβάσεων 

στρατηγικό μέσο της οικονομικής και 

κοινωνικής πολιτικής στην οποία ανήκει. 

Επιπλέον, άμεσος στόχος των δημόσιων 

προμηθειών είναι να προσφερθούν στις 

δημόσιες διοικήσεις οι λύσεις που θα τους 

επιτρέψουν να παρέχουν καλύτερες 

υπηρεσίες στους πολίτες, ενώ είναι 

αναμφισβήτητο ότι η καινοτομία 

αποτελεί μέσο για τη βελτίωση και 

διεύρυνση της παροχής συμβατικών 

προϊόντων, έργων και υπηρεσιών και 

προσδίδει αποτελεσματικότητα στις 

διαδικασίες διαχείρισης. Εντούτοις, πολύ 

μικρό μέρος του συνόλου των δημοσίων 

προμηθειών της Ένωσης προορίζεται για 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 

το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική 

χαμένη ευκαιρία. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27β) Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 

του «Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να 

ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη 

πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις ως απαραίτητα στοιχεία για 

την επίτευξη μείζονος επιστημονικής 

προόδου. Τα ρηξικέλευθα αποτελέσματα 

στην επιστήμη συχνά επιτυγχάνονται στα 

όρια ή στα σημεία τομής των 

επιστημονικών τομέων. Επιπλέον, η 

πολυπλοκότητα των προβλημάτων και 

των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη απαιτεί λύσεις που μπορούν να 

δοθούν μόνο με τη συνεργασία διαφόρων 

τομέων. 
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Αιτιολόγηση 

Οι πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο 

στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας. Η αντιμετώπιση του σύνθετου χαρακτήρα των 

υφιστάμενων προβλημάτων δεν είναι συνήθως δυνατή στο πλαίσιο ενός μόνο επιστημονικού 

κλάδου. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σε τακτική βάση κοινοί στόχοι ή κοινές γνωστικές δομές 

μεταξύ των κλάδων για την ανεύρεση και την ανάπτυξη των βέλτιστων λύσεων. Για τον λόγο 

αυτόν, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» δεν θα πρέπει μόνο να προβλέψει, αλλά και να 

προωθήσει πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27γ) Στο πλαίσιο της εφαρμογής του 

«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται πλήρως ο θεμελιώδης 

ρόλος που διαδραματίζουν τα 

πανεπιστήμια για την επιστημονική και 

τεχνολογική βάση της Ένωσης ως 

βασικοί θεσμοί αριστείας, τόσο στην 

κατάρτιση όσο και στην έρευνα, που 

διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 

σύνδεση του ευρωπαϊκού χώρου 

ανώτατης εκπαίδευσης με τον ΕΧΕ. Οι 

οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας 

συγκεντρώνουν διάφορους παράγοντες 

από το σύνολο της αλυσίδας καινοτομίας, 

από τη θεμελιώδη έως την τεχνολογική 

έρευνα, από την ανάπτυξη προϊόντων και 

διαδικασιών έως την υλοποίηση σε πλήρη 

κλίμακα στον δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα. 

 

Τροπολογία  41 

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 

(28) Με στόχο να επιτευχθεί ο 

μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της 

χρηματοδότησης της Ένωσης, το 
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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. 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρόκειται να αναπτύξει στενότερες 

συνέργειες με διεθνή, εθνικά και 

περιφερειακά προγράμματα που 

υποστηρίζουν την έρευνα και την 

καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να 

λάβουν τη μορφή συμπράξεων μεταξύ 

δημοσίων φορέων. Ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση στο πλαίσιο του 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να εγγυώνται τη 

βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων και 

την αποφυγή περιττών επικαλύψεων 

δαπανών, άσχετα από το ποιες πηγές 

χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται. 

 

Τροπολογία  42 

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 

των περιφερειών 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 η 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. 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος πρέπει 

επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 

ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 

καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή 

Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, οι 

οποίες δρομολογήθηκαν με την απόφαση 

αριθ. 1982/2006/ΕΚ 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 (2007-2013) μπορούν να 

συνεχιστούν χρησιμοποιώντας 

καταλληλότερες δομές. 

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος μπορεί 

επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 

ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 

καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν, 

εξασφαλίζοντας ιδιωτικά κεφάλαια, στην 

επίτευξη των ευρύτερων στόχων 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, και να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 

αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε 

πραγματική εταιρική σχέση, μεταξύ 

άλλων με δεσμεύσεις και συνεισφορές του 

ιδιωτικού τομέα, να αποτιμώνται με βάση 

συγκεκριμένους στόχους, και να 

ευθυγραμμίζονται με το υπόλοιπο 

«Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τους 

κανόνες συμμετοχής του και το 

στρατηγικό θεματολόγιο Ε&Α&Κ της 

Ένωσης. Ο τρόπος διακυβέρνησης και 

διαχείρισής τους θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ανοικτή, διαφανή, 

αποτελεσματική και αποδοτική 

λειτουργία τους και να παρέχει την 

ευκαιρία για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα 

ενδιαφερομένων, ενεργών σε 

συγκεκριμένα πεδία. Οι υπάρχουσες 

συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

υπό μορφή Κοινών Τεχνολογικών 

Πρωτοβουλιών μπορούν να συνεχιστούν 

χρησιμοποιώντας καταλληλότερες δομές 

και στο πλαίσιο της τήρησης των 

ανωτέρω αρχών. 
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Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις 

εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές 

της Ένωσης, μεταξύ άλλων, μέσω της 

ανάπτυξης συνεργειών με εξωτερικά 

προγράμματα και συμβάλλοντας στις 

διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, όπως η 

επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 

Χιλιετίας. 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον, το αμοιβαίο όφελος και την 

αμοιβαιότητα, όπου αυτό κρίνεται 

σκόπιμο, με συνοχή προς την εξωτερική 

και την αναπτυξιακή πολιτική της 

Ένωσης. Η διεθνής συνεργασία στην 

επιστήμη, την τεχνολογία και την 

καινοτομία πρέπει να έχει ως στόχο να 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, να 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων και να στηρίζει 

τα εξωτερικά και αναπτυξιακά 

συνεργατικά δίκτυα και πολιτικές της 

Ένωσης για τη διεθνή έρευνα, μεταξύ 

άλλων, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών με 

εξωτερικά προγράμματα και 

συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις της 

Ένωσης, όπως η επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και 

των στόχων ΡΙΟ+20. Στη διεθνή 

συνεργασία πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

ικανότητες και ο δυνητικός ρόλος των 

απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης 

και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών 

που συνδέονται με την Ένωση, στις 

αντίστοιχες περιοχές τους στον κόσμο. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (30α) Θα πρέπει να εξεταστεί η 

ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
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ερευνητικών ομάδων σε διαφορετικά 

έργα προκειμένου να ενισχυθεί η 

ποιότητα της έρευνας και της 

καινοτομίας (Ε&Κ) και να ενισχυθεί η 

δυνατότητα για διεθνή συνεργασία. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 

όροι ανταγωνισμού για όλες τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 

παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 

σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των δημόσιων 

δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων 

στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της 

ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία 

αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η 

διατήρηση αναποτελεσματικών 

επιχειρήσεων. 

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 

όροι ανταγωνισμού για όλες τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 

παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 

σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 

ανάπτυξη και την καινοτομία1 και 

λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 

αναθεώρησή του, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 

δημόσιων δαπανών και η αποφυγή 

στρεβλώσεων στην αγορά, όπως ο 

παραγκωνισμός της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης, η δημιουργία 

αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η 

διατήρηση αναποτελεσματικών 

επιχειρήσεων. 

 __________________ 

 1 ΕΕ C 323, 30.12.2006, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Η υπερβολική μετάθεση της ισορροπίας προς τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης, 

προσανατολισμένης στην αγορά καινοτομίας ενδέχεται να επιφέρει στρεβλώσεις στον 

ανταγωνισμό και να αποβεί εις βάρος της πιο μακροπρόθεσμης βασικής έρευνας, η οποία 

αποτελεί συχνά την πηγή της ριζοσπαστικής, επαναστατικής καινοτομίας. Ως εκ τούτου, δεν θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το γράμμα, αλλά και το πνεύμα των κανόνων κρατικής 

ενίσχυσης για την Ε&Α. 
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Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (31α) Πρέπει να υπάρχει καλύτερος 

συντονισμός κατά τη διάθεση 

χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης και 

των κρατών μελών για την έρευνα και την 

καινοτομία προκειμένου να 

εξασφαλίζονται η συμπληρωματικότητα, 

η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η 

προβολή, αλλά και να επιτυγχάνονται 

καλύτερες συνέργειες. Στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αξιολόγησης που 

προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, η 

Επιτροπή πρέπει να παρέχει 

συγκεκριμένες αποδείξεις, εφόσον 

υπάρχουν, της συμπληρωματικότητας και 

των συνεργειών που έχουν επιτευχθεί 

μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης 

και των προϋπολογισμών των κρατών 

μελών για την επίτευξη του στόχου Ε&Α 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς 

και του συνοπτικού δείκτη καινοτομίας 

της ίδιας στρατηγικής. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης του 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στη 

χρηματοδότηση της έρευνας από την 

Ένωση αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το 

οποίο απηύθυνε έκκληση για την επίτευξη 

νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και 

ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης 

κινδύνου και αποφυγής κινδύνου. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του 

της 11ης Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο 

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης για την 

ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης 

κινδύνου βάσει στοιχείων ως τμήμα της 

στρατηγικής της Ένωσης για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας 

αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011. 

Τότε το Συμβούλιο ζήτησε την επίτευξη 

νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και 

ελέγχου και μεταξύ ανάληψης κινδύνων 

και αποφυγής κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό 
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την απλούστευση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, 

απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική 

στροφή προς τη διοικητική και οικονομική 

απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 

της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της 

έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 

στην εμπιστοσύνη και να είναι 

ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των 

συμμετεχόντων. Η ενδιάμεση έκθεση 

αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 

μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση 

προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα 

στην απλούστευση και ότι πρέπει να 

αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ 

κινδύνου και εμπιστοσύνης. 

Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης 

Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο την 

απλούστευση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, 

απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική 

στροφή προς τη διοικητική και οικονομική 

απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 

της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της 

έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 

στην εμπιστοσύνη και να είναι 

ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των 

ερευνητών. Η ενδιάμεση έκθεση 

αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 

μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση 

προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα 

προς απλοποιημένες διαδικασίες που να 

καθιστούν σαφή την εμπιστοσύνη της 

Ένωσης στους ερευνητές και να 

ενθαρρύνουν τους τελευταίους να 

αναλαμβάνουν τους κινδύνους που 

χρειάζονται για την ταχύτερη επίτευξη 

προόδου στην επιστήμη και στην 

τεχνολογία. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (32α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα πρέπει να εξασφαλίζει μέγιστη 

διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατικό 

έλεγχο των καινοτόμων δημοσιονομικών 

μέσων και μηχανισμών που απορρέουν 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 

ειδικότερα όσον αφορά τη συνεισφορά 

τους, τόσο την αναμενόμενη όσο και την 

πραγματοποιηθείσα, για την επίτευξη 

στόχων της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  50 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Η αποτελεσματική διαχείριση των 

επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 

απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών δεικτών 

επιδόσεων που μπορούν να μετρηθούν 

διαχρονικά, είναι ρεαλιστικοί και 

αντικατοπτρίζουν τη λογική παρέμβασης, 

και είναι σχετικοί με τη κατάλληλη 

ιεράρχηση στόχων και δραστηριοτήτων. 

Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 

κατάλληλοι συντονιστικοί μηχανισμοί 

μεταξύ της υλοποίησης και 

παρακολούθησης του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της 

παρακολούθησης της προόδου, των 

επιτευγμάτων και της λειτουργίας του 

ΕΧΕ. 

(35) Η αποτελεσματική διαχείριση των 

επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 

απαιτεί την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών 

ειδικών δεικτών επιδόσεων που μπορούν 

να μετρηθούν διαχρονικά, είναι 

ρεαλιστικοί και αντικατοπτρίζουν τη 

λογική παρέμβασης, και είναι σχετικοί με 

τη κατάλληλη ιεράρχηση στόχων και 

δραστηριοτήτων. Πρέπει να τεθούν σε 

εφαρμογή κατάλληλοι συντονιστικοί 

μηχανισμοί μεταξύ της υλοποίησης και 

παρακολούθησης του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της 

παρακολούθησης της προόδου, των 

επιτευγμάτων και της λειτουργίας του 

ΕΧΕ. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (35α) Έως το 2017, η Επιτροπή θα πρέπει 

να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση και 

επισκόπηση των διαφόρων τύπων 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 

της (συμπεριλαμβανομένων ΚΓΚ, ΚΠΤ, 

και ΣΔΙΤ), για τον εξορθολογισμό και την 

απλούστευση του τοπίου στο προσεχές 

πρόγραμμα πλαίσιο, και τον 

προσδιορισμό της πλέον 

αποτελεσματικής, ανοιχτής και 

διαφανούς διακυβέρνησης που θα 

επιτρέπει την ευρύτερη δυνατή 

συμμετοχή ενδιαφερομένων και 

παράλληλα θα εξασφαλίζει την αποφυγή 
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των συγκρούσεων συμφερόντων. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αντικείμενο Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«Ορίζοντας 2020»), καθορίζει το πλαίσιο 

που διέπει τη στήριξη της Ένωσης σε 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, 

και προωθεί την καλύτερη εκμετάλλευση 

του βιομηχανικού δυναμικού των 

πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 

καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 

της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας, ενισχύοντας την 

ευρωπαϊκή επιστημονική και τεχνολογική 

βάση, και προωθεί την καλύτερη 

εκμετάλλευση του κοινωνιακού,, 

οικονομικού και βιομηχανικού δυναμικού 

των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ορισμοί Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

α) ως «δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς, της διάδοσης και 

βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και 

της προώθησης της κατάρτισης και της 

α) ως «δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς, της διάδοσης και 

βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και 

της προώθησης υψηλής ποιότητας και 
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κινητικότητας των ερευνητών στην 

Ένωση· 

στοχευμένης κατάρτισης και 

κινητικότητας των ερευνητών στην 

Ένωση· 

β) ως «άμεσες δράσεις» νοούνται οι 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που ανέλαβε η Επιτροπή μέσω του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών της· 

β) ως «άμεσες δράσεις» νοούνται οι 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που ανέλαβε η Επιτροπή μέσω του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών της· 

γ) ως «έμμεσες δράσεις» νοούνται οι 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

στις οποίες η Ένωση παρέχει οικονομική 

στήριξη και οι οποίες αναλαμβάνονται από 

συμμετέχοντες· 

γ) ως «έμμεσες δράσεις» νοούνται οι 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

στις οποίες η Ένωση παρέχει οικονομική 

στήριξη και οι οποίες αναλαμβάνονται από 

συμμετέχοντες· 

δ) ως «σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα» νοείται η σύμπραξη όπου εταίροι 

από τον ιδιωτικό τομέα, η Ένωση και, 

ενδεχομένως, άλλοι εταίροι, 

αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 

υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη 

και την υλοποίηση ενός προγράμματος ή 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας· 

δ) ως «σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα» νοείται η σύμπραξη ανάμεσα σε 

εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα και 

εταίρους από τον δημόσιο τομέα όπως 

είναι τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί 

και άλλοι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, 

που υποστηρίζονται από κοινού από την 

Ένωση και τους εταίρους της 

προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 

και η υλοποίηση ενός προγράμματος ή 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας· 

ε) ως «σύμπραξη μεταξύ δημόσιων 

φορέων» νοείται η σύμπραξη όπου φορείς 

του δημοσίου ή φορείς με αποστολή 

δημόσιας υπηρεσίας σε περιφερειακό, 

εθνικό ή διεθνές επίπεδο αναλαμβάνουν τη 

δέσμευση με την Ένωση να υποστηρίξουν 

από κοινού την ανάπτυξη και την 

υλοποίηση ενός προγράμματος ή 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. 

ε) ως «σύμπραξη μεταξύ δημόσιων 

φορέων» νοείται η σύμπραξη όπου φορείς 

του δημοσίου ή φορείς με αποστολή 

δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο 

αναλαμβάνουν τη δέσμευση με την Ένωση 

να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη 

και την υλοποίηση ενός προγράμματος ή 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. 

 εα) ως «ερευνητικές υποδομές» (ΕΥ) 

νοούνται εγκαταστάσεις, πόροι, 

οργανωτικά συστήματα και υπηρεσίες 

που χρησιμοποιούνται από τις 

ερευνητικές κοινότητες για τη διενέργεια 

έρευνας και καινοτομίας στο εκάστοτε 

πεδίο τους. Ανάλογα με την περίπτωση, 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πέρα από 

την έρευνα, π.χ. για την παροχή 

εκπαιδευτικών και δημόσιων υπηρεσιών. 

Οι ΕΥ περιλαμβάνουν: βασικό 

επιστημονικό εξοπλισμό (ή σύνολα 

εργαλείων)· πόρους βασισμένους στη 

γνώση, όπως συλλογές, αρχεία ή 



 

PE489.637v03-00 44/710 RR\922943EL.doc 

EL 

επιστημονικά δεδομένα· ηλεκτρονικές 

υποδομές, όπως δεδομένα, συστήματα 

υπολογιστικής και λογισμικού, δίκτυα 

επικοινωνίας και συστήματα για την 

προαγωγή της διαφάνειας και της 

ψηφιακής εμπιστοσύνης· οποιαδήποτε 

άλλη υποδομή μοναδικού χαρακτήρα που 

χρειάζεται για την επίτευξη αριστείας 

στην έρευνα και καινοτομία. 

 εβ) ως «έξυπνη εξειδίκευση» νοείται η 

έννοια της υποστήριξης για την ανάπτυξη 

της πολιτικής Ε&Α&Κ της Ένωσης, που 

αποσκοπεί στην προώθηση της 

αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης 

των δημόσιων επενδύσεων μέσω 

συνεργειών μεταξύ κρατών και 

περιφερειών και με την ενίσχυση της 

ικανότητας καινοτομίας τους.  

 εγ) ως «στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης» νοείται μια στρατηγική που 

συνίσταται σε ένα πολυετές στρατηγικό 

πρόγραμμα που έχει ως στόχο να 

αναπτύξει ένα λειτουργικό σύστημα 

έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προστιθέμενη αξία της Ένωσης Προστιθέμενη αξία της Ένωσης 

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 

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 αριστείας και 

της καινοτομίας στην Ένωση, 

λειτουργώντας έτσι ως μοχλός για την 

προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες για 
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διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 

ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης. 

νέες θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας 

τη μακροχρόνια βιωσιμότητα, οικονομική 

ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης. Η στήριξη από το «Ορίζοντας 

2020» θα επικεντρώνεται σε 

δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση 

στο επίπεδο της Ένωσης προσφέρει 

προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την 

παρέμβαση σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικός στόχος, προτεραιότητες και ειδικοί 

στόχοι 

Γενικός στόχος, προτεραιότητες και ειδικοί 

στόχοι 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 

τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί 

δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 

εισαγωγή του παραρτήματος Ι. 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας, 

συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

στην επίτευξη του στόχου της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας με το 3% της ΑΕγχΠ σε 

ολόκληρη την Ένωση έως το 2020. Ως εκ 

τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), μέσω ειδικών και 

υποδειγματικών δράσεων που προωθούν 

τις διαρθρωτικές αλλαγές στα ευρωπαϊκά 

συστήματα έρευνας και καινοτομίας. 

2. Ο εν λόγω γενικός στόχος θα επιδιωχθεί 

μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων 

προτεραιοτήτων που αφορούν στα εξής: 

2. Ο εν λόγω γενικός στόχος θα επιδιωχθεί 

μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων 

προτεραιοτήτων που αφορούν στα εξής: 

α) επιστήμη αριστείας· α) επιστήμη αριστείας· 
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β) βιομηχανική υπεροχή· β) βιομηχανική υπεροχή· 

γ) κοινωνιακές προκλήσεις. γ) κοινωνιακές προκλήσεις. 

Οι ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν σε 

καθεμία από τις εν λόγω τρεις 

προτεραιότητες παρατίθενται στα μέρη I 

έως III του παραρτήματος I, μαζί με τις 

γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων. 

Οι ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν σε 

καθεμία από τις εν λόγω τρεις 

προτεραιότητες παρατίθενται στα μέρη I 

έως III του παραρτήματος I, μαζί με τις 

γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων. 

3. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει 

στην επίτευξη των γενικών στόχων και 

προτεραιοτήτων που παρατίθενται στις 

παραγράφους 1 και 2 παρέχοντας 

επιστημονική και τεχνική στήριξη στις 

πολιτικές της Ένωσης. Οι γενικές γραμμές 

των δραστηριοτήτων παρατίθενται στο 

μέρος IV του παραρτήματος Ι. 

3. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει 

στην επίτευξη των γενικών στόχων και 

προτεραιοτήτων που παρατίθενται στις 

παραγράφους 1 και 2 παρέχοντας 

επιστημονική και τεχνική στήριξη στις 

πολιτικές της Ένωσης. Οι γενικές γραμμές 

των δραστηριοτήτων παρατίθενται στο 

μέρος IV του παραρτήματος Ι. Επιπλέον, 

το Κοινό Κέντρο Έρευνας θα προσφέρει 

στήριξη στις εθνικές και τις 

περιφερειακές αρχές για την ανάπτυξη 

των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσής 

τους. 

4. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) που συστάθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 294/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου συμβάλλει στην επίτευξη του 

γενικού στόχου και των προτεραιοτήτων 

που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, 

με ειδικό στόχο την ένταξη του τριγώνου 

της γνώσης που συγκροτούν η έρευνα, η 

καινοτομία και η εκπαίδευση. Οι σχετικοί 

δείκτες επιδόσεων για το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

παρατίθενται στην εισαγωγή του 

παραρτήματος Ι, και οι γενικές γραμμές 

του εν λόγω ειδικού στόχου και οι 

δραστηριότητες παρατίθενται στο μέρος V 

του παραρτήματος I. 

4. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) που συστάθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 294/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου συμβάλλει στην επίτευξη του 

γενικού στόχου και των προτεραιοτήτων 

που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, 

με ειδικό στόχο την ένταξη του τριγώνου 

της γνώσης που συγκροτούν η έρευνα, η 

καινοτομία και η εκπαίδευση. Οι σχετικοί 

δείκτες επιδόσεων για το ΕΙΤ παρατίθενται 

στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι, και οι 

γενικές γραμμές του εν λόγω ειδικού 

στόχου και οι δραστηριότητες 

παρατίθενται στο μέρος V του 

παραρτήματος I. 

5. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και 

των γενικών γραμμών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι νέες και απρόβλεπτες ανάγκες 

που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου υλοποίησης του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για 

παράδειγμα, η ανταπόκριση σε 

νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και 

5. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και 

των γενικών γραμμών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι νέες και απρόβλεπτες ανάγκες 

που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου υλοποίησης του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για 

παράδειγμα, η ανταπόκριση σε 

νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και 
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απειλές, σε ανάγκες που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης, και 

η πιλοτική εφαρμογή δράσεων των 

οποίων η στήριξη προβλέπεται στο 

πλαίσιο μελλοντικών προγραμμάτων. 

απειλές και σε ανάγκες που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε 87.740 

εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 86.198 

εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο 

διατίθενται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του τίτλου ΧΙΧ της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ). 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε ΧΧΧ 

εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 

98,2% κατ’ ανώτατο όριο διατίθεται σε 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 

ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της ΣΛΕΕ 

κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων 

που καθορίζονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 ως εξής: 

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της ΣΛΕΕ 

κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων 

που καθορίζονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 ως εξής: 

α) επιστήμη αριστείας, 27.818 

εκατομμύρια ευρώ· 

α) επιστήμη αριστείας, 32,6% του 

συνολικού προϋπολογισμού· 

β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 

εκατομμύρια ευρώ· 

β) βιομηχανική υπεροχή, 24,3% του 

συνολικού προϋπολογισμού· 

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 

εκατομμύρια ευρώ. 

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 37,5% του 

συνολικού προϋπολογισμού. 

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 

δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 

άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών ανέρχεται σε 2.212 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 

δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» στη μη πυρηνική άμεση 

έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

ανέρχεται στο 2,4% του συνολικού 

προϋπολογισμού του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». 

Η ενδεικτική κατανομή για τους ειδικούς 

στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 

Η κατανομή για τους ειδικούς στόχους στο 

πλαίσιο των προτεραιοτήτων και το 
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και το μέγιστο συνολικό ποσό της 

συμμετοχής σε μη πυρηνικές άμεσες 

δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

παρατίθενται στο παράρτημα II. 

μέγιστο συνολικό ποσό της συμμετοχής σε 

μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών παρατίθενται στο 

παράρτημα II.] 

 Η Επιτροπή διαθέτει κατάλληλο 

χρηματικό ποσό προκειμένου να το 

κατανείμει σε προσκλήσεις που 

λαμβάνουν περισσότερες από το 

αναμενόμενο προτάσεις που κρίνονται ως 

υψηλού επιπέδου αριστείας έτσι ώστε να 

χρηματοδοτούνται περισσότερα από ένα 

έργο όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

3. 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 

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). 

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 

μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», που ανέρχεται 

στο 3,3% του συνολικού προϋπολογισμού, 
όπως παρατίθεται στο παράρτημα II. 

Η εν λόγω χρηματοδότηση με δύο 

πολυετή κονδύλια θα καλύπτει: 

 

α) το πρώτο κονδύλιο, τις τρέχουσες 

εξελίξεις των υφιστάμενων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας (εφεξής ΚΓΚ) 

και τα προλειτουργικά κεφάλαια για τη 
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δρομολόγηση του δεύτερου κύματος 

τριών νέων ΚΓΚ 

β) το δεύτερο κονδύλιο, τις τρέχουσες 

εξελίξεις των ΚΓΚ που έχουν ήδη 

δρομολογηθεί και τα προλειτουργικά 

κεφάλαια για τη δρομολόγηση του τρίτου 

κύματος τριών νέων ΚΓΚ 

 

Το δεύτερο κονδύλιο θα διατεθεί μετά την 

επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 

26 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη 

ιδίως: 

 

α) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα 

δημιουργίας του τρίτου κύματος ΚΓΚ 

 

β) τις προγραμματισμένες οικονομικές 

ανάγκες των υφιστάμενων ΚΓΚ σύμφωνα 

με την ιδιαίτερη ανάπτυξή τους 

 

γ) τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

και των οικείων ΚΓΚ στους στόχους του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

 

4. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν 

δραστηριότητες προετοιμασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 

ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 

απαιτούνται για τη διαχείριση του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και την επίτευξη των στόχων του, κυρίως 

μελέτες και συναντήσεις 

εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με 

τους στόχους του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», δαπάνες που 

συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των 

πληροφοριών με επίκεντρο την 

επεξεργασία πληροφοριών και την 

ανταλλαγή, καθώς και όλες τις άλλες 

δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 

συνδρομής στις οποίες υποβάλλεται η 

Επιτροπή για τη διαχείριση του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

4. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν 

δραστηριότητες προετοιμασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 

ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 

απαιτούνται για τη διαχείριση του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και την επίτευξη των στόχων του, κυρίως 

μελέτες και συναντήσεις 

εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με 

τους στόχους του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», δαπάνες που 

συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των 

πληροφοριών με επίκεντρο την 

επεξεργασία πληροφοριών και την 

ανταλλαγή, καθώς και όλες τις άλλες 

δαπάνες τεχνικής συνδρομής στις οποίες 

υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διαχείριση 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να 

εγγράφονται πιστώσεις στον 

Ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει την 

χρηματοδότηση των διοικητικών 
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προϋπολογισμό μετά το 2020 για την 

κάλυψη των δαπανών τεχνικής και 

διοικητικής συνδρομής, προκειμένου να 

καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων 

που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

δαπανών της Επιτροπής για την εκτέλεση 

του «Ορίζοντας 2020», ούτε την 

κατασκευή ούτε τη λειτουργία μεγάλων 

ευρωπαϊκών έργων υποδομής, όπως 

Galileo, GMES ή ITER. 

5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 

και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι 

διατάξεις της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, 

μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 

παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος 

κανονισμού, στο πλαίσιο της ετήσιας 

διαδικασίας προϋπολογισμού, να 

αναθεωρήσει τα ποσά που καθορίζονται 

για τις προτεραιότητες στην παράγραφο 2 

και στην ενδεικτική κατανομή ανά 

ειδικούς στόχους στο πλαίσιο των εν 

λόγω προτεραιοτήτων που καθορίζονται 

στο παράρτημα ΙΙ και να μεταφέρει 

πιστώσεις μεταξύ των προτεραιοτήτων 

και των ειδικών στόχων έως και 10% της 

συνολικής αρχικής χρηματοδότησης κάθε 

προτεραιότητας και έως και 10% της 

αρχικής ενδεικτικής κατανομής για κάθε 

ειδικό στόχο. Αυτό δεν αφορά το ποσό 

που καθορίζεται για τις άμεσες δράσεις 

του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην 

παράγραφο 2, ούτε τη συνεισφορά του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας που καθορίζεται στην 

παράγραφο 3. 

5. Αποκρινόμενη στον εξελισσόμενο 

χαρακτήρα της επιστήμης, της 

τεχνολογίας και της καινοτομίας και για 

να προσαρμόζει το «Ορίζοντας 2020», 

ανάλογα με την περίπτωση, στις νέες 

εξελίξεις και ανάγκες, η Επιτροπή μπορεί, 

με την επιφύλαξη της ετήσιας 

διαδικασίας του προϋπολογισμού και 

μετά από την ενδιάμεση αναθεώρηση που 

προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 

στοιχείο α), να τροποποιεί με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 26 στοιχείο α) την ενδεικτική 

κατανομή που παρουσιάζεται στο 

παράρτημα II έως και κατά 15% σε 

σχέση με τη συνολική αρχική 

χρηματοδότηση για κάθε προτεραιότητα 

και ειδικό στόχο και, κατά περίπτωση, 

για τους ειδικούς στόχους και τις 

δραστηριότητες που ορίζονται στο 

παράρτημα Ι. 

 Τροποποιώντας τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, 

η Επιτροπή λαμβάνει ιδίως υπόψη: 

 α) τη συμβολή των διαφόρων μερών του 

«Ορίζοντας 2020» στους στόχους της· 

 β) την ανάπτυξη των κύριων δεικτών για 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 

του αντικτύπου των διαφόρων μερών του 

«Ορίζοντας 2020» όπως καθορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ του ειδικού προγράμματος 

που αναφέρεται στο άρθρο 8 του 

παρόντος κανονισμού· 
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 γ) τις προβλεπόμενες μελλοντικές 

χρηματοδοτικές ανάγκες των διαφόρων 

μερών και μέσων του «Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύνδεση τρίτων χωρών Σύνδεση τρίτων χωρών 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» είναι ανοικτό στη σύνδεση:  

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» είναι ανοικτό στη σύνδεση:  

α) χωρών υπό ένταξη, υποψηφίων χωρών 

και δυνάμει υποψηφίων χωρών, σύμφωνα 

με τις γενικές αρχές και τους γενικούς 

όρους για τη συμμετοχή των εν λόγω 

χωρών σε προγράμματα της Ένωσης που 

θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες 

πλαίσια και στις αποφάσεις των 

συμβουλίων σύνδεσης ή σε παρόμοιες 

συμφωνίες· 

α) χωρών υπό ένταξη, υποψηφίων χωρών 

και δυνάμει υποψηφίων χωρών, σύμφωνα 

με τις γενικές αρχές και τους γενικούς 

όρους για τη συμμετοχή των εν λόγω 

χωρών σε προγράμματα της Ένωσης που 

θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες 

πλαίσια και στις αποφάσεις των 

συμβουλίων σύνδεσης ή σε παρόμοιες 

συμφωνίες· 

β) επιλεγμένες τρίτες χώρες που πληρούν 

όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 

β) επιλεγμένες τρίτες χώρες που πληρούν 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

i) έχουν επαρκείς ικανότητες στην 

επιστήμη, την τεχνολογία και την 

καινοτομία· 

i) έχουν επαρκείς ικανότητες στην 

επιστήμη, την τεχνολογία και την 

καινοτομία· 

ii) έχουν καλό ιστορικό συμμετοχής σε 

προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της 

Ένωσης· 

ii) έχουν καλό ιστορικό συμμετοχής σε 

προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της 

Ένωσης· 

iii) έχουν στενούς οικονομικούς και 

γεωγραφικούς δεσμούς με την Ένωση· 

iii) έχουν στενούς οικονομικούς και 

γεωγραφικούς δεσμούς με την Ένωση ή 

διατηρούν προνομιακές πολιτιστικές και 

ιστορικές σχέσεις με κράτη μέλη· 

iv) είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή χώρες ή 

εδάφη που παρατίθενται στο παράρτημα 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧX/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού 

Μέσου Γειτονίας. 

iv) είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή χώρες ή 

εδάφη που παρατίθενται στο παράρτημα 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧX/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού 

Μέσου Γειτονίας. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις όσον αφορά τη συμμετοχή 

των χωρών της ΕΖΕΣ που είναι 



 

PE489.637v03-00 52/710 RR\922943EL.doc 

EL 

συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία του 

ΕΟΧ συνάδουν με τις διατάξεις της 

συμφωνίας. 

 Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα επιτρέπει τη συμμετοχή των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών που 

αναφέρονται στην απόφαση του 

Συμβουλίου 2001/822/EΚ, της 27ης 

Νοεμβρίου 2001, περί σύνδεσης των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Απόφαση περί 

υπερπόντιας σύνδεσης»)1 με την 

επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων 

που προβλέπει η εν λόγω συμφωνία. 

Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τη 

συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς με βάση το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν της συνδεδεμένης χώρας, 

καθορίζονται από διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της Ένωσης και των συνδεδεμένων 

χωρών. 

Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τη 

συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς με βάση το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν της συνδεδεμένης χώρας, 

καθορίζονται από διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της Ένωσης και των συνδεδεμένων 

χωρών. 

 ______________ 

 1 ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1.  

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Θα πρέπει να διασφαλιστεί 

αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ 

των τριών κύριων πυλώνων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

Αιτιολόγηση 

Ο συντονισμός μεταξύ των τριών πυλώνων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο εν λόγω πρόγραμμα 

πλαίσιο. 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα στηρίξει έμμεσες δράσεις μέσω 

μίας ή περισσοτέρων μορφών 

χρηματοδότησης που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [νέος 

δημοσιονομικός κανονισμός], και ιδίως 

επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες 

συμβάσεις και χρηματοδοτικά μέσα. 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα στηρίξει έμμεσες δράσεις μέσω 

μίας ή περισσοτέρων μορφών 

χρηματοδότησης που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 996/2012, 

και ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία, 

δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτικά 

μέσα. Τα τελευταία συνιστούν την 

κυρίαρχη μορφή χρηματοδότησης για 

δραστηριότητες προσανατολισμένες στην 

αγορά που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 

του «Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11α 

 Στρατηγική συμβουλευτική και 

συντονισμός 

 Θα υιοθετηθεί στρατηγική 

συμβουλευτικής και συντονισμού της 

έρευνας και της καινοτομίας που 

αποσκοπεί στην επίτευξη κοινών στόχων 

και προϋποθέτει συνέργειες σε ολόκληρο 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εξωτερικές συμβουλές και συμμετοχή της Εξωτερικές συμβουλές και συμμετοχή της 
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κοινωνίας κοινωνίας 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 

διαδραστικές διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 

έρευνα και καινοτομία. 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή, από 

ευρύ φάσμα τομέων, κλάδων και 

ειδικεύσεων, όπου θα ακούγονται και οι 

απόψεις των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών· δομές διαλόγου που έχουν 

συσταθεί βάσει διεθνών επιστημονικών και 

τεχνολογικών συμφωνιών· 

μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες· 

στοχευμένες δημόσιες διαβουλεύσεις· και 

διαφανείς και διαδραστικές διαδικασίες 

που εξασφαλίζουν τη στήριξη στην 

υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία μέσω 

μιας δέσμης εξορθολογισμένων μέτρων 

στο πλαίσιο των οποίων αποφεύγεται η 

επανάληψη και επικάλυψη δομών 

χρηματοδότησης. 

 1α. Κατά την κατάρτιση των 

προγραμμάτων εργασίας που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 της απόφασης 

αριθ. XX/XX/ΕΕ του Συμβουλίου [Ειδικό 

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»], η 

Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όσο το 

δυνατόν ευρύτερο φάσμα συμβουλών και 

απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα 

κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 

αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου μπορεί να προσκαλεί 

εκπροσώπους της Επιτροπής για να της 

παρουσιάζουν τα σχέδια προγραμμάτων 

εργασιών. 
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Τροπολογία  62 

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 το 

ΕΙΤ και τις ΚΓΚ, τις Ευρωπαϊκές 

Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 

Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 

και τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις 

Καινοτομίας με την προϋπόθεση τα 

θεματολόγια αυτά να έχουν καταρτιστεί 

μετά από διαβούλευση με ευρύ φάσμα 

εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εγκάρσιες δράσεις Εγκάρσιες δράσεις 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

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 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στην 

πολυεπιστημονική και τη διεπιστημονική 

έρευνα και καινοτομία, στις κοινωνικές, 

οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 

στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, στην προώθηση της επίτευξης 

και της λειτουργίας του ΕΧΕ, στη 

διεύρυνση της συμμετοχής σε ολόκληρη 

την Ένωση και στη γεφύρωση του 

χάσματος έρευνας και τεχνολογίας στην 

Ευρώπη, στη διεύρυνση της συμμετοχής 
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διασυνοριακής και διατομεακής 

κινητικότητας των ερευνητών. 

του ιδιωτικού τομέα, στη συμμετοχή των 

ΜΜΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 

στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 

συμπεριλαμβανομένης της παραμέτρου 

του φύλου στα έργα, στην πιο 

συμμετοχική διακυβέρνηση της έρευνας, 

και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του 

επαγγέλματος του ερευνητή, και στη 

διευκόλυνση της διασυνοριακής και 

διατομεακής κινητικότητας των 

ερευνητών. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εξελισσόμενη φύση της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 

και της κοινωνίας 

Εξελισσόμενη φύση της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 

και της κοινωνίας 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 

σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 

χαρακτήρα της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 

και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 

περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 

οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 

σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 

χαρακτήρα της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των 

οικονομιών και της κοινωνίας σε μια 

παγκοσμιοποιημένη υφήλιο, ενώ η 

καινοτομία περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 

οργανωτικές, τεχνολογικές και κοινωνικές 

πτυχές, καθώς και τη μεταφορά 

επιστημονικών αποτελεσμάτων σε όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ισότητα των φύλων Ισότητα των φύλων 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 

προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 

και τη διάσταση των δύο φύλων στο 

περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 

προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 

και τη διάσταση των δύο φύλων στο 

περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 

δοθεί στην εξασφάλιση ισόρροπης 

εκπροσώπησης των φύλων σε φορείς 

όπως είναι οι εξεταστικές επιτροπές, οι 

ομάδες συμβούλων, οι επιτροπές και οι 

ομάδες εμπειρογνωμόνων. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

διασφαλίζει ότι η διάσταση του φύλου 

λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο 

περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας, από τον προσδιορισμό 

προτεραιοτήτων, την κατάρτιση 

προσκλήσεων και προτάσεων, μέχρι την 

αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 

προγραμμάτων και των έργων, καθώς και 

στις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα 

των φύλων, υλοποιούνται ειδικά μέτρα 

για να βοηθηθούν όσοι επιστρέφουν στην 

εργασία τους μετά από διακοπή της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας· 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15α 

 Αποφυγή διακρίσεων 

 Το «Ορίζοντας 2020» εξασφαλίζει την 

ουσιαστική προώθηση της ίσης 

μεταχείρισης και της αποφυγής των 

διακρίσεων, και την κατάλληλη 

ενσωμάτωση της πτυχής αυτής στο 

περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15β 

 Σταδιοδρομία των ερευνητών 

 Η ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων για 

την επιστήμη, την τεχνολογία και την 

καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη 

αποτελεί προτεραιότητα του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». Το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» εφαρμόζεται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xx/2013 
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[Κανόνες συμμετοχής], ο οποίος θα 

συμβάλει στην ενίσχυση μιας ενιαίας 

αγοράς για τους ερευνητές και στην 

ελκυστικότητα της σταδιοδρομίας του 

ερευνητή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο πλαίσιο του ΕΧΕ, δεδομένου 

ότι λαμβάνει υπόψη τον διακρατικό 

χαρακτήρα των δράσεων που 

υποστηρίζονται σε αυτό. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15γ 

 Ανοικτή πρόσβαση 

 1. Όταν λαμβάνεται απόφαση για 

δημοσίευση, η πρόσβαση στις 

επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πλαίσιο 

έρευνας χρηματοδοτούμενης με δημόσιο 

χρήμα από το «Ορίζοντας 2020» είναι 

υποχρεωτικά ανοιχή. 

 2. Προωθείται η ανοιχτή πρόσβαση στα 

επιστημονικά δεδομένα που προέρχονται 

από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα 

στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», με 

την επιφύλαξη περιορισμών σε σχέση με 

την ιδιωτικότητα, την εθνική ασφάλεια ή 

τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 3. Η Επιτροπή αξιολογεί, πριν από τη 

λήξη της περιόδου χρηματοδότησης του 

«Ορίζοντας 2020», τον αντίκτυπο που 

έχει η πρακτική της ανοιχτής πρόσβασης 

στα δεδομένα στη διάδοση της 

επιστημονικής γνώσης και την 

επιτάχυνση της καινοτομίας. Αυτό γίνεται 

προκειμένου να οριστεί η περαιτέρω 

πολιτική ανοιχτής πρόσβασης και η 

εφαρμογή της στο προσεχές ερευνητικό 

πρόγραμμα πλαίσιο της Ένωσης. 
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Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 

δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 

πρωτοκόλλων της. 

1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 

δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 

πρωτοκόλλων της. Λαμβάνονται υπόψη οι 

γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας 

για τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις 

νέες τεχνολογίες. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφοι 3 και 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Δεν χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα 

ερευνητικά πεδία: 

3. Δεν χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα 

ερευνητικά πεδία: 

α) ερευνητική δραστηριότητα που 

αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του 

ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς· 

α) ερευνητική δραστηριότητα που 

αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του 

ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς· 

β) ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την 

τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς 

των ανθρωπίνων όντων, η οποία μπορεί να 

καταστήσει τις εν λόγω τροποποιήσεις 

κληρονομικές· 

β) ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την 

τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς 

των ανθρωπίνων όντων, η οποία μπορεί να 

καταστήσει τις εν λόγω τροποποιήσεις 

κληρονομικές· 

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 

αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 

εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 

σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης 

βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω 

μεταφοράς πυρήνων σωματικών 

γ) δραστηριότητες που αποβλέπουν στη 

δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή 

για τον σκοπό της εξασφάλισης 

βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω 

μεταφοράς πυρήνων σωματικών 
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κυττάρων· κυττάρων· 

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 

εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 

χρηματοδοτείται αναλόγως του 

περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 

και του νομικού πλαισίου των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 

χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 

ερευνητικές δραστηριότητες που 

απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 

Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 

σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 

απαγορευθεί. 

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 

εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 

χρηματοδοτείται αναλόγως του 

περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 

και του νομικού πλαισίου των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 

χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 

ερευνητικές δραστηριότητες που 

απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 

Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 

σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 

απαγορευθεί. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης 

Συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης 

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. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17α 

 Συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία 

 Το «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στη 

γεφύρωση του χάσματος έρευνας και 

καινοτομίας στο εσωτερικό της Ένωσης, 

καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη 

συνεργειών με τα διαρθρωτικά ταμεία για 
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τη στήριξη της έρευνας και της 

καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής 

συμπληρωματικών μέτρων με 

συντονισμένο τρόπο. Όπου είναι δυνατόν, 

προωθείται η διαλειτουργικότητα μεταξύ 

του «Ορίζοντας 2020» και των 

διαρθρωτικών ταμείων και ενθαρρύνεται 

η συγκεντρωτική ή συνδυαστική 

χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  75 

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 αυξημένης συμμετοχής των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

του αντίκτυπου της έρευνας και 

καινοτομίας σε αυτές, σε όλα τα στάδια 

της υλοποίησης του «Ορίζοντας 2020». Η 

ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της 

συμμετοχής των ΜΜΕ πρέπει να 

πραγματοποιείται ως μέρος της 

διαδικασίας αξιολόγησης και 

παρακολούθησης. 

 

Τροπολογία  76 

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 

2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για τις 

ΜΜΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ενσωμάτωση των ΜΜΕ στην αλυσίδα 

δημιουργίας αξίας και η πρόσβασή τους 

σε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το 

«Ορίζοντας 2020». Στις δράσεις αυτές 

περιλαμβάνονται εκείνες που 

καθορίζονται στο σημείο 3.3 του μέρους 

ΙΙ του παραρτήματος Ι. 
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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. 

 Θα δημιουργηθεί ειδικό μέσο για τις 

ΜΜΕ, απευθυνόμενο σε όλους τους 

τύπους ΜΜΕ με δυναμικό καινοτομίας, 

υπό ενιαίο φορέα διαχείρισης, το οποίο θα 

υλοποιηθεί κυρίως από τη βάση προς την 

κορυφή, όπως ορίζεται στον ειδικό στόχο 

«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 

στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 

παραρτήματος I. Το μέσο αυτό σχετίζεται 

θεματικά με τον ειδικό στόχο «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 7 του μέρους III του 

παραρτήματος I. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 

αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15% 
του συνολικού συνδυασμένου 

προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 

προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 

να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 και η 

απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής 

αιτήσεων θα επιτύχουν τουλάχιστον 

ποσοστό 20% του συνολικού 

συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον 

ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 

και την προτεραιότητα «Κοινωνικές 

προκλήσεις» να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

 3α. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, 

η Επιτροπή διεξάγει αξιολογήσεις και 

καταγράφει το ποσοστό συμμετοχής 
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ΜΜΕ στα ερευνητικά προγράμματα. Εάν 

δεν επιτευχθεί ο στόχος του 20%, η 

Επιτροπή εξετάζει τους λόγους που 

οδήγησαν στην κατάσταση αυτή και 

προτείνει, χωρίς χρονοτριβή, νέα μέτρα 

προς επίτευξη του στόχου. 

 3β. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει επίσης να 

δοθεί στην επαρκή συμμετοχή και 

εκπροσώπηση των ΜΜΕ στις διοικητικές 

δομές του ΕΧΕ και ιδίως στις συμπράξεις 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18 α 

 Επιτάχυνση της καινοτομίας 

 1. Για να επιταχυνθεί η εμπορία και 

διάδοση της καινοτομίας, σημαντικό 

μέρος της χρηματοδότησης της Ένωσης 

στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή 

στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» και καθενός εκ των ειδικών 

στόχων της προτεραιότητας 

«Κοινωνιακές προκλήσεις» του μέρους 

ΙΙΙ δεσμεύεται για την «Επιτάχυνση της 

καινοτομίας». 

 2. Η «Επιτάχυνση της καινοτομίας» 

αποτελεί μέσο που ακολουθεί τη λογική 

«από τη βάση προς την κορυφή», το 

οποίο θα μειώσει σημαντικά το χρόνο 

από την ιδέα μέχρι την αγορά και 

αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή της 

βιομηχανίας στο πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020», όπως επίσης τη 

συμμετοχή των ΜΜΕ και φορέων 

δημόσιας ή μη κερδοσκοπικής έρευνας 

που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά. 

Ως εκ τούτου, θα ενθαρρύνει τις 

επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην 

Ε&Α&Κ, θα προωθήσει την έρευνα και 
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καινοτομία με επίκεντρο τη δημιουργία 

αξίας και θα επιταχύνει την ωρίμανση 

νέων τεχνολογιών σε καινοτόμα προϊόντα 

που έχουν ζήτηση, πράγμα που θα 

υποστηρίξει τις μελλοντικές επιχειρήσεις, 

την οικονομική ανάπτυξη και την 

απασχόληση. 

 3. Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν 

ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας, αλλά με 

εστίαση στις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την καινοτομία, την 

πειραματική και προεμπορική ανάπτυξη, 

που περιλαμβάνει τα στάδια ανάπτυξης 

από την επίδειξη τεχνολογιών έως την 

πρόσληψη από την αγορά, 

συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών 

εφαρμογών, της επίδειξης, των κλινών 

δοκιμών, της προ-τυποποιητικής έρευνας 

και του καθορισμού προτύπων, καθώς 

και της διείσδυσης των καινοτομιών στην 

αγορά. 

 4. Η «Επιτάχυνση της καινοτομίας» 

υλοποιείται ως απτό μέσο 

χρηματοδότησης για απλή και ταχεία 

είσοδο στην εφαρμοσμένη συνεργατική 

έρευνα, με τη χρήση ειδικής διαδικασίας 

επιλογής όπως ορίζεται στον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ/2012 [Κανόνες 

συμμετοχής και διάδοσης]. 

 5. Μολονότι θα ληφθούν υπόψη οι 

συνέργειες μεταξύ του «Επιτάχυνση της 

καινοτομίας» και των ειδικών μέσων για 

τις ΜΜΕ, τα δύο μέσα θα υλοποιηθούν 

παράλληλα ως ξεχωριστές διαδικασίες, 

και ληφθούν κατάλληλα υπόψη οι 

αντίστοιχες ομάδες συμμετεχόντων στις 

οποίες απευθύνονται, χωρίς αυτό να 

επηρεάζει τον προϋπολογισμό που έχει 

δεσμευτεί για το μέσο των ΜΜΕ. 

Αιτιολόγηση 

Λαμβανομένης υπόψη της πρόθεσης για στροφή του προγράμματος προς την καινοτομία, το 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέσο που να επιτρέπει συστηματικά 

την αξιολόγηση και χρηματοδότηση των καινοτόμων ιδεών ανά πάσα στιγμή, μέσω μιας 

γρήγορης, τυποποιημένης και αξιόπιστης διαδικασίας. Ένα μέσο «ανοικτής πρόσκλησης» ή 



 

PE489.637v03-00 66/710 RR\922943EL.doc 

EL 

«από τη βάση προς την κορυφή» που να εγγυάται τη διάθεση της επιχορήγησης εντός έξι μηνών 

θα εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να έχουν χάσει οι καινοτόμες ιδέες την επικαιρότητά 

τους όταν τελικά ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτό θα αυξήσει επίσης τη συμμετοχή της 

βιομηχανίας. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

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 προανταγωνιστικών 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 

που είναι στρατηγικής σημασίας για την 

ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και τη 

βιομηχανική υπεροχή, ή να 

αντιμετωπίσουν ειδικές κοινωνιακές 

προκλήσεις. Η αριστεία πρέπει να 

αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή 

των συμμετεχόντων. 

2. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 

συμπράξεις μπορεί να λάβει τις ακόλουθες 

μορφές: 

2. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 

συμπράξεις μπορεί να λάβει τις ακόλουθες 

μορφές: 

α) χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

σε κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται βάσει 

του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ δυνάμει του 

εβδόμου προγράμματος πλαισίου, με την 

επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών 

πράξεων τους· σε νέες συμπράξεις 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 

συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της 

ΣΛΕΕ· και σε άλλους χρηματοδοτικούς 

φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [55 

παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση v) ή 

vii)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[νέος δημοσιονομικός κανονισμός]. Αυτή η 

μορφή συμπράξεων μπορεί να υλοποιηθεί 

μόνον εφόσον δικαιολογείται από το πεδίο 

εφαρμογής των επιδιωκόμενων στόχων και 

α) χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

σε κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται βάσει 

του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ δυνάμει του 

εβδόμου προγράμματος πλαισίου, με την 

επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών 

πράξεών τους, με πλήρη συνεκτίμηση των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης κόστους-

οφέλους που εκπονείται στο πλαίσιο της 

προβλεπόμενης αξιολόγησης αντικτύπου 

του συγκεκριμένου μέσου· σε νέες 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

που συστήνονται βάσει του άρθρου 187 

της ΣΛΕΕ· και σε άλλους 

χρηματοδοτικούς φορείς που αναφέρονται 

στο άρθρο [55 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

περίπτωση v) ή vii)] του κανονισμού (ΕΕ, 
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το εύρος των απαιτούμενων πόρων· Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Αυτή η μορφή 

συμπράξεων μπορεί να υλοποιηθεί μόνον 

εφόσον δικαιολογείται από το πεδίο 

εφαρμογής των επιδιωκόμενων στόχων, τη 

συνέπεια προς τους υπάρχοντες στόχους 

της πολιτικής της Ένωσης και το εύρος 

των απαιτούμενων πόρων, και εφόσον 

άλλες μορφές συμπράξεων δεν μπορούν 

να επιτύχουν τους στόχους ή να 

δημιουργήσουν την αναγκαία μόχλευση· 

β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ 

των εταίρων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, η οποία καθορίζει τους 

στόχους της σύμπραξης, τις αντίστοιχες 

δεσμεύσεις των εταίρων, τους κύριους 

δείκτες απόδοσης, και τα αποτελέσματα 

που πρέπει να παραδοθούν, 

συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 

των δραστηριοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας που απαιτούν στήριξη από το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ 

των εταίρων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, η οποία καθορίζει τους 

στόχους της σύμπραξης, τις αντίστοιχες 

δεσμεύσεις των εταίρων, τους κύριους 

δείκτες απόδοσης, και τα αποτελέσματα 

που πρέπει να παραδοθούν, 

συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 

των δραστηριοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας που απαιτούν στήριξη από το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα πρέπει να προσδιορίζονται με 

ανοικτό και διαφανή τρόπο με βάση όλα 

τα παρακάτω κριτήρια: 

3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα πρέπει να προσδιορίζονται και να 

υλοποιούνται με κριτήρια τον ανοιχτό 

χαρακτήρα, τη διαφάνεια, την 

αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα, καθώς και την 

ικανοποίηση του κριτηρίου που 

αναφέρεται στο άρθρο Χ του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ/2012 [κανόνες 

συμμετοχής]. 

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης· 

 

β) το εύρος του αντικτύπου στην 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τα 

κοινωνικοοικονομικά ζητήματα· 

 

γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους 

τους εταίρους με βάση ένα κοινό όραμα 

και σαφώς καθορισμένους στόχους· 

 

δ) το εύρος των διατιθέμενων πόρων και 

την ικανότητα προσέλκυσης πρόσθετων 

επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία· 
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ε) τον σαφή καθορισμό των ρόλων για 

καθένα από τους εταίρους και τους 

συμφωνημένους κύριους δείκτες 

επιδόσεων για την επιλεγείσα περίοδο. 

 

 3α. Οι προτεραιότητες της έρευνας που 

καλύπτονται με συμπράξεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα χρηματοδοτούνται 

επίσης μέσω των προγραμμάτων 

εργασιών, με τακτικές προσκλήσεις για 

υποβολή προτάσεων. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων Συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» συμβάλλει στην ενίσχυση των 

συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, 

όπου οι δράσεις σε περιφερειακό, εθνικό ή 

διεθνές επίπεδο υλοποιούνται από κοινού 

εντός της ΕΕ. 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» συμβάλλει στην ενίσχυση των 

συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, 

όπου οι δράσεις σε περιφερειακό, εθνικό ή 

διεθνές επίπεδο υλοποιούνται από κοινού 

εντός της ΕΕ. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 

πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 

μεταξύ κρατών μελών. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 

πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού 

μεταξύ κρατών μελών, και, εφόσον 

ενδείκνυται, στις εν λόγω πρωτοβουλίες 

είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται 

περιφέρειες και πόλεις. Η χρηματοδοτική 

συνεισφορά της Ένωσης είναι 

περιορισμένη και χορηγείται πάντα υπό 

τον όρο της επίδειξης διαφάνειας, της 

ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών, 

της ύπαρξης ενωσιακής προστιθέμενης 

αξίας και της προσθετικότητας των 

πόρων. Η συμπληρωματική 

χρηματοδότηση θα περιορίζεται σε 

πρωτοβουλίες που είναι διαρκώς ανοιχτές 

στη συμμετοχή όλων των κρατών μελών. 

2. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 

φορέων μπορούν να λαμβάνουν στήριξη 

είτε εντός, είτε διαμέσου των 

προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο 

2. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 

φορέων μπορούν να λαμβάνουν στήριξη 

είτε εντός, είτε διαμέσου των 

προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο 
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άρθρο 5 παράγραφος 2, ιδίως μέσω: άρθρο 5 παράγραφος 2, ιδίως μέσω: 

α) του μέσου ERA-NET (Δίκτυο του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας) 

χρησιμοποιώντας επιχορηγήσεις για τη 

στήριξη συμπράξεων μεταξύ δημόσιων 

φορέων κατά την προετοιμασία τους, τη 

δημιουργία δομών δικτύωσης, τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον 

συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων, 

καθώς και με συμπληρωματική 

χρηματοδότηση μεμονωμένων κοινών 

προσκλήσεων και δράσεων διακρατικού 

χαρακτήρα. 

α) του μέσου ERA-NET (Δίκτυο του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας) 

χρησιμοποιώντας επιχορηγήσεις για τη 

στήριξη συμπράξεων μεταξύ δημόσιων 

φορέων κατά την προετοιμασία τους, τη 

δημιουργία δομών δικτύωσης, τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον 

συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων, 

καθώς και με συμπληρωματική 

χρηματοδότηση μεμονωμένων κοινών 

προσκλήσεων και δράσεων διακρατικού 

χαρακτήρα. 

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 

περιφερειακών, όπου είναι σκόπιμο. 

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η 

συμπληρωματική χρηματοδότηση 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις 

των συμμετεχόντων φορέων στις κοινές 

προσκλήσεις και δράσεις. Το μέσο ERA-

NET μπορεί να περιλαμβάνει τον στόχο 

εναρμόνισης των κανόνων και των όρων 

υλοποίησης των κοινών προσκλήσεων και 

δράσεων. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία 

πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 185 της 

ΣΛΕΕ. 

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), 

τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να 

προτείνονται μόνο σε περιπτώσεις που 

υπάρχει ανάγκη για μια ειδική δομή 

υλοποίησης και όταν υπάρχει υψηλό 

επίπεδο δέσμευσης των συμμετεχουσών 

χωρών για ενοποίηση σε επιστημονικό, 

διαχειριστικό και χρηματοδοτικό 

επίπεδο. Επιπλέον, οι προτάσεις για τις 

πρωτοβουλίες που αναφέρονται στο 

στοιχείο β) εξετάζονται με βάση όλα τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 

α) τον σαφή καθορισμό του 

επιδιωκόμενου στόχου και της συνάφειάς 

του με τους στόχους του προγράμματος 
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πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και τους 

ευρύτερους πολιτικούς στόχους της 

Ένωσης· 

β) τις σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 

συμμετεχουσών χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

προηγούμενων δεσμεύσεων για 

συγκέντρωση εθνικών ή/και 

περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό τη 

διακρατική έρευνα και καινοτομία· 

 

γ) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης· 

 

δ) την κρίσιμη μάζα, από άποψη 

μεγέθους και αριθμού εμπλεκόμενων 

προγραμμάτων, την ομοιότητα των 

δραστηριοτήτων και το μερίδιο της 

σχετικής έρευνας που καλύπτουν· 

 

ε) την καταλληλότητα του άρθρου 185 

της ΣΛΕΕ ως του πλέον ενδεδειγμένου 

μέσου για την επίτευξη των στόχων. 

 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες 

χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι 

επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες 

δράσεις του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής 

συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς προωθείται διαμέσου και στο 

εσωτερικό του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» για την επίτευξη ιδίως 

των ακόλουθων στόχων: 

1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες 

χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι 

επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες 

δράσεις του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής 

συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς προωθείται και 

ενσωματώνεται στο «Ορίζοντας 2020» για 

την επίτευξη ιδίως των ακόλουθων 

στόχων: 
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Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής. 

γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής, καθώς και συμβολή στην 

εκπλήρωση διεθνών δεσμεύσεων όπως 

είναι η επίτευξη των αναπτυξιακών 

στόχων της Χιλιετίας. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) στήριξη της δημιουργίας κέντρων 

αριστείας ανταγωνιστικών σε παγκόσμιο 

επίπεδο, που να καθιστούν την Ένωση 

παγκόσμιο κόμβο για κορυφαία στον 

κόσμο και πρωτοποριακή έρευνα και 

καινοτομία. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 

προώθηση της συνεργασίας με 

συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 

τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 

κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 

και τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 

ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 

αναμενόμενο αντίκτυπο. 

2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 

προώθηση της συνεργασίας με 

συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 

τρίτων χωρών, και ιδιαίτερα με τους 

στρατηγικούς εταίρους της Ένωσης, θα 

υλοποιηθούν με βάση το κοινό συμφέρον 

και το αμοιβαίο όφελος. Οι ενέργειες 

αυτές περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την 

ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, και έργα 
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συνεργασίας εστιασμένα στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των χωρών αυτών. Στο πλαίσιο 

αυτών των δράσεων συνεργασίας 

λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές και 

τεχνολογικές ικανότητες των πλέον 

απομακρυσμένων περιφερειών της 

Ένωσης καθώς και των υπερπόντιων 

χωρών και υπερπόντιων εδαφών που 

συνδέονται με την Ένωση. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία 

πρόσβαση σε προγράμματα τρίτων χωρών. 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος, θα προωθηθούν ο συντονισμός 

και οι συνέργειες με πρωτοβουλίες των 

κρατών μελών και των συνδεδεμένων 

χωρών. 

Πρέπει να ενθαρρυνθεί και να 

παρακολουθείται περιοδικά η αμοιβαία 

πρόσβαση σε προγράμματα τρίτων χωρών. 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος, θα προωθηθούν ο συντονισμός 

και οι συνέργειες με πρωτοβουλίες των 

κρατών μελών και των συνδεδεμένων 

χωρών. 

Αιτιολόγηση 

Η περιοδική παρακολούθηση προγραμμάτων τρίτων χωρών είναι αναγκαία προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση που εγγυάται η Ένωση στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

είναι αμοιβαία. Κατά την εν λόγω παρακολούθηση εντοπίζονται αλλαγές στις πρακτικές που 

ασκούνται σε τρίτες χώρες και ενδέχεται να υπονομεύουν την ανωτέρω επιδιωκόμενη αμοιβαία 

πρόσβαση. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στις προτεραιότητες συνεργασίας 

λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 

πολιτικής της Ένωσης και οι ευκαιρίες 

συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και 

οι ενδεχόμενες αδυναμίες των 

συστημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

Στις προτεραιότητες συνεργασίας 

λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 

πολιτικής της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής 

και της αναπτυξιακής πολιτικής. 
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των τρίτων χωρών. 

Αιτιολόγηση 

Η μόνη πιθανή βάση για δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας είναι η αρχή του κοινού 

συμφέροντος και του αμοιβαίου οφέλους. Η συμπερίληψη ορισμένων κριτηρίων που εισάγουν 

περιορισμούς στο επίπεδο καθολικότητας του προγράμματος πλαισίου δεν μπορεί παρά να 

αποβεί αντιπαραγωγική. Ο προτεινόμενος ορισμός των στοχευμένων δράσεων είναι κατά 

συνέπεια ο ίδιος με αυτόν του Παραρτήματος Ι στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Είναι συνεπής με 

την επιλογή των τομέων στους οποίους η ΕΕ έχει αποφασίσει να κατευθύνει αναπτυξιακή 

βοήθεια. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος 

συντονισμός με την πολιτική για τη 

μετανάστευση και το άσυλο και με την 

αναπτυξιακή πολιτική, προκειμένου να 

αποφευχθεί η απώλεια επιστημονικού 

δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι εγκάρσιες 

δραστηριότητες για την προώθηση της 

στρατηγικής ανάπτυξης της διεθνούς 

συνεργασίας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» δυνάμει του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς» όπως αναφέρεται 

στο σημείο 6.3.2 στοιχείο δ) του μέρους III 

του παραρτήματος I. 

3. Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι εγκάρσιες 

δραστηριότητες για την προώθηση της 

στρατηγικής ανάπτυξης της διεθνούς 

συνεργασίας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» δυνάμει του ειδικού στόχου «Η 

αντίληψη για την Ευρώπη σε έναν 

μεταβαλλόμενο κόσμο - καινοτόμες και 

σκεπτόμενες κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς» όπως αναφέρεται στο 

σημείο 6.3.2 στοιχείο δ) του μέρους III του 

παραρτήματος I. 
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Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός 

φόρτος για τους συμμετέχοντες, η 

Επιτροπή αναγνωρίζει τις εθνικές 

λογιστικές πρακτικές των δικαιούχων.  

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Οι δικαιούχοι που έχουν ολοκληρώσει 

σε ικανοποιητικό βαθμό τους λογιστικούς 

ελέγχους τους στη διάρκεια τριών 

συναπτών ετών υπόκεινται σε 

ελαφρύτερη διαδικασία λογιστικού 

ελέγχου, προκειμένου να ενθαρρυνθεί μια 

βελτιωμένη προσέγγιση με βάση την 

εμπιστοσύνη. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιήσει 

δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας 

σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων 

των μέτρων επικοινωνίας σχετικά με τα 

στηριζόμενα έργα και αποτελέσματα. Ο 

προϋπολογισμός που διατίθεται στην 

επικοινωνία βάσει του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 

να συμβάλλει στην κάλυψη της εταιρικής 

επικοινωνίας των πολιτικών 

Η Επιτροπή θα υλοποιήσει δράσεις 

ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

επικοινωνίας σχετικά με τα στηριζόμενα 

έργα και αποτελέσματα. Ο 

προϋπολογισμός που διατίθεται στην 

επικοινωνία βάσει του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 

να συμβάλλει στην κάλυψη της εταιρικής 

επικοινωνίας των πολιτικών 
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προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο βαθμό 

που σχετίζονται με το γενικό στόχο του 

παρόντος κανονισμού. 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο βαθμό 

που σχετίζονται με το γενικό στόχο του 

παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η 

Επιτροπή θα διαθέτει επίκαιρα και 

λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία στα 

κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 

και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 

που στηρίζονται από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 

και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 

που στηρίζονται από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Όλες οι 

δραστηριότητες ενημέρωσης και 

επικοινωνίας στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 

2020», συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων επικοινωνίας σε σχέση με τα 

υποστηριζόμενα έργα, είναι διαθέσιμες 

και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες 

και δημοσιοποιούνται σε ψηφιακή μορφή. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για να απλοποιηθεί η πρόσβαση στην 

ενημέρωση και να αναπτυχθεί ένα μέσο 

με όλες τις πληροφορίες που ζητούνται 

από την ερευνητική κοινότητα, και 

δεδομένης της ανάγκης για διαφάνεια, η 

υπηρεσία Cordis, ως ψηφιακό μέσο, 

επανεξετάζεται και μεταρρυθμίζεται για 

να καταστεί σαφέστερη και πιο 

εύκαμπτη. Η νέα Cordis θα έχει 

ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2013. 
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Αιτιολόγηση 

Σήμερα το Cordis αποτελεί ένα από τα πολυπλοκότερα και δυσκολότερα προγράμματα ως προς 

την χρήση. Εάν ο στόχος μας είναι η ευκολότερη πρόσβαση της κοινωνίας, των ερευνητών και 

των επιχειρήσεων στις πληροφορίες, θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να αναθεωρηθεί, το εύρος 

των πληροφοριών να επεκταθεί, και η πρόσβαση σε όλες τις προτάσεις και τις επιχορηγήσεις να 

διευκολυνθεί. 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται· 

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες, τις υπερπόντιες χώρες και 

εδάφη που συνδέονται με την Ένωση, ή 

τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται, 

συμπεριλαμβανομένων ερευνητών και 

συμμετεχόντων με αναπηρίες· 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στα άτομα με αναπηρίες και τις ανάγκες τους σε σχέση με την 

προσβασιμότητα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενημέρωση, την επικοινωνία και τη 

διάδοση στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν ικανότητες, 

δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις που τα εκπροσωπούν 

υποεκπροσωπούνται στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στον διάλογο και 

τη διαβούλευση με το κοινό. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στοχοθετημένη συνδρομή σε έργα και 

κοινοπραξίες προκειμένου να τους 

παρασχεθεί πρόσβαση στις αναγκαίες 

δεξιότητες με σκοπό τη βελτιστοποίηση 

β) στοχοθετημένη συνδρομή σε έργα και 

κοινοπραξίες προκειμένου να τους 

παρασχεθεί κατάλληλη πρόσβαση στις 

αναγκαίες δεξιότητες με σκοπό τη 
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της κοινοποίησης και της διάδοσης 

αποτελεσμάτων· 

βελτιστοποίηση της κοινοποίησης και της 

διάδοσης αποτελεσμάτων· 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 

αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 

πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 

προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 

εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 

ευρήματα· 

γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν και 

αξιολογούν τα αποτελέσματα μιας σειράς 

έργων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 

πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 

προς το χρήστη και προσιτές ψηφιακές 

βάσεις δεδομένων και να εκπονηθούν 

εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 

ευρήματα, καθώς και, όπου είναι 

σκόπιμο, η κοινοποίηση και διάδοσή τους 

στην επιστημονική κοινότητα, στη 

βιομηχανία και στο ευρύ κοινό· 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) πρωτοβουλίες για την προώθηση του 

διαλόγου και της διαβούλευσης επί 

επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων 

και θεμάτων καινοτομίας με το ευρύ κοινό, 

και για την εκμετάλλευση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 

καινοτόμων τεχνολογιών και 

μεθοδολογιών. 

ε) πρωτοβουλίες για την προώθηση του 

διαλόγου και της διαβούλευσης επί 

επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων 

και θεμάτων καινοτομίας με το ευρύ κοινό 

με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, και για την εκμετάλλευση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 

καινοτόμων τεχνολογιών και 

μεθοδολογιών, ιδίως για να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά 

τα οφέλη της έρευνας και της 

καινοτομίας στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της κοινωνίας.  
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Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) πρωτοβουλίες για την ένταξη και τη 

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, 

των οργανώσεων και των φορέων της, σε 

θέματα σχετικά με τη διαδικασία έρευνας 

και καινοτομίας και την προώθηση 

ανοιχτών, επιστημονικά τεκμηριωμένων 

συζητήσεων για μείζονα κοινωνιακά 

ζητήματα. 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το σύστημα ελέγχου που έχει θεσπιστεί 

για την υλοποίηση του παρόντος 

κανονισμού θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την 

επίτευξη κατάλληλης διαχείρισης των 

κινδύνων που σχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των πράξεων, καθώς και τη 

νομιμότητα και την κανονικότητα των 

υποκείμενων συναλλαγών, λαμβάνοντας 

υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα των 

προγραμμάτων, καθώς και τη φύση των 

σχετικών πληρωμών. 

1. Το σύστημα ελέγχου που έχει θεσπιστεί 

για την υλοποίηση του παρόντος 

κανονισμού θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την 

επίτευξη επαρκούς μείωσης και 

κατάλληλης διαχείρισης των κινδύνων που 

σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα 

και την αποδοτικότητα των πράξεων, 

καθώς και τη νομιμότητα και την 

κανονικότητα των υποκείμενων 

συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη τον 

πολυετή χαρακτήρα των προγραμμάτων, 

καθώς και τη φύση των σχετικών 

πληρωμών. 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 

2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 



 

RR\922943EL.doc 79/710 PE489.637v03-00 

 EL 

εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες 

των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 

μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και να καταστεί δυνατόν να 

προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι 

ερευνητές και οι πλέον καινοτόμες 

επιχειρήσεις. 

εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες 

των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο δικαιούχων, ώστε 

να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και να καταστεί δυνατόν να 

προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι 

ερευνητές και οι πλέον καινοτόμες 

επιχειρήσεις. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι διοικητικές δαπάνες που ενδέχεται να 

επωμίζονται οι δικαιούχοι για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ελέγχου. 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ορίζεται ειδικός διαμεσολαβητής του 

οποίου η αρμοδιότητα είναι να εγγυάται 

την ενιαία ερμηνεία των κανόνων. Σε 

περίπτωση διαφοράς ως προς την 

ερμηνεία των κανόνων ή των 

διαδικασιών, η οποία αφορά, για 

παράδειγμα, ανεξάρτητο επανέλεγχο που 

μπορεί να διεξαγάγει οιοδήποτε 

ενδιαφερόμενο μέρος, η Επιτροπή μπορεί 

να επιλύσει τη διαφορά μέσω 

συμβιβαστικής πρότασης βασιζόμενης 

στη γνώμη του ειδικού διαμεσολαβητή.  

Αιτιολόγηση 

Κατά την εκτέλεση του 6ου και του 7ου Προγράμματος Πλαισίου παρατηρήθηκαν αρκετές 

περιπτώσεις διαφορών μεταξύ αποδεκτών και αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες αφορούσαν την 

ερμηνεία των διατάξεων, και κατέστη σαφές από τη διεργασία και τα αποτελέσματα των 

ελέγχων που διεξήγαγε η Επιτροπή ότι θα ήταν σκόπιμο να καθιερωθεί μία διαδικασία 

διαμεσολάβησης και επίλυσης των διαφορών με σκοπό την αποφυγή ενδίκων προσφυγών. Για 

τον ίδιο λόγο πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή συναλλακτικής διαδικασίας με σκοπό την 

ταχεία επίλυση των διαφορών. 
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Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι 

λογιστικοί έλεγχοι από την Επιτροπή 

μπορούν να πραγματοποιούνται έως και 

τέσσερα έτη μετά την τελική πληρωμή. 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι 

λογιστικοί έλεγχοι από την Επιτροπή 

μπορούν να πραγματοποιούνται έως και 

δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Τροπολογία  103 

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 ΕΙΤ και τη σύσταση και 

χρηματοδότηση συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα ή δημόσιων φορέων.  
Συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες και 

δείκτες για εγκάρσια θέματα, όπως η 

ισότητα των φύλων, η υπεύθυνη έρευνα 

και καινοτομία, η βιωσιμότητα και η 

αλλαγή του κλίματος καθώς και 

πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που 

σχετίζονται με το κλίμα, η συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των ΜΜΕ, 

και ο πραγματικός αντίκτυπος των 

μέτρων για τη διεύρυνση της συμμετοχής. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Προκειμένου το μελλοντικό ενωσιακό 

περιβάλλον να προσφέρει πραγματική 
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αύξηση της ευημερίας και της ποιότητας 

ζωής, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» να παρακολουθείται 

τακτικά και αποτελεσματικά η ισορροπία 

ανάμεσα στις οικονομικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές πτυχές. Για τούτο, η 

Επιτροπή δημιουργεί εκ των προτέρων 

έναν σαφή και διαφανή μηχανισμό 

παρακολούθησης. 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και 

διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 

παρακολούθησης. 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και 

διαδίδει τα αποτελέσματα της 

παρακολούθησης που αναφέρεται στις 

παραγράφους 1 και 1α χρησιμοποιώντας, 

όπου είναι σκόπιμο, μια σειρά κοινών 

κύριων δεικτών, συγκρίσιμων μεταξύ των 

διάφορων μέσων. Συγκεκριμένα, 

διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

την Επιτροπή των Περιφερειών. 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αξιολόγηση Ενδιάμεση αναθεώρηση 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται 

εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 

στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

1. Η επανεξέταση και οι αξιολογήσεις 

πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να 

τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 

Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη 

συνδρομή ανεξαρτήτων 

εμπειρογνωμόνων, επανεξέταση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας. Η δεύτερη κατανομή 

κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 

θα πραγματοποιηθεί μετά την εν λόγω 

επανεξέταση. Κατά την επανεξέταση 

αξιολογείται η πρόοδος του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

με βάση όλα τα ακόλουθα: 

διαγράφεται 

i) το επίπεδο ανάλωσης των πρώτων 

κονδυλίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 3, με διαφοροποίηση μεταξύ 

του χρηματικού ποσού που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του 

πρώτου κύματος των ΚΓΚ και των 

αποτελεσμάτων του χρηματικού ποσού 

προλειτουργικού προορισμού για το 

δεύτερο στάδιο, και την ικανότητα του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας να προσελκύσει ποσά 

από τους εταίρους των Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας και από τον 

ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζεται στον 

κανονισμό XX/2012 [αναθεωρημένος 

κανονισμός ΕΙΚΤ]· 

 

ii) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για 

τη δημιουργία του τρίτου κύματος 
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Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και 

τις προγραμματισμένες οικονομικές 

ανάγκες των υφιστάμενων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας σύμφωνα με την 

ιδιαίτερη ανάπτυξή τους· και 

iii) τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

και των Κοινοτήτων Γνώσης και 

Καινοτομίας στην προτεραιότητα 

«Κοινωνιακές προκλήσεις» και στον 

ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

 

Αιτιολόγηση 

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

και ο προϋπολογισμός θα καταρτίζεται σταδιακά, σε συνάρτηση με τις ετήσιες επιδόσεις τους. 

Δεδομένου ότι το τομεακό τοπίο είναι διαφορετικό σε κάθε τομέα, η πιο συνετή προσέγγιση 

φαίνεται να είναι η λήψη της απόφασης για τον προϋπολογισμό με βάση τα πλεονεκτήματα κάθε 

ΚΓΚ ξεχωριστά και όχι στη λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία νέων ΚΓΚ με βάση τις 

επιδόσεις άλλων ΚΓΚ. 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 

Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 

υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 

του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 

του 2015 και την επανεξέταση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας, με τη συνδρομή 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, την 

ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», του ειδικού 

του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, 

καθώς και των δραστηριοτήτων του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας, σχετικά με την επίτευξη (σε 

β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 

Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 

υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 

του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 

του 2015, με τη συνδρομή εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεση επισκόπηση 

του «Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 

και των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ.  
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επίπεδο αποτελεσμάτων και προόδου στην 

επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και την συνεχιζόμενη σημασία του 

συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 

και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 

περαιτέρω απλούστευσης, και την 

ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 

αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 

σχετικά με την πρόσβαση σε 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 

συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για 

τις ΜΜΕ και για την προώθηση της 

ισότητας των δύο φύλων. Κατά την 

αξιολόγηση λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η 

συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες 

της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 

αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 

αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων. 

 Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 

επισκόπησης, τόσο οι υπάρχουσες όσο 

και οι νέες συμπράξεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων 

των ΚΤΠ, υποβάλλονται σε λεπτομερή 

αξιολόγηση, προκειμένου να αναλυθεί η 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, η δε 

Επιτροπή υποβάλλει αν χρειαστεί για τη 

βελτίωση της διακυβέρνησης και της 

λειτουργίας τους, για να εξασφαλίζονται ο 

ουσιαστικότερος και 

αποτελεσματικότερος αντίκτυπός τους, ο 

ανοιχτός χαρακτήρας και η διαφάνεια 

στη λειτουργία τους και η αποφυγή των 

συγκρούσεων συμφερόντων.  Η Επιτροπή 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης αυτής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 Αν από τη λεπτομερή αξιολόγηση 

προκύψει ότι το κριτήριο της ευρωπαϊκής 

προστιθέμενης αξίας δεν εκπληρώνεται 

σε ικανοποιητικό βαθμό, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν 

να αποφασίσουν τη διακοπή της 

χρηματοδότησης αυτών των συμπράξεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
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 Η ενδιάμεση επισκόπηση λαμβάνει 

υπόψη πτυχές σχετικές με τη διάδοση και 

την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Κατά την ενδιάμεση επισκόπηση 

αξιολογείται η πρόοδος των διαφόρων 

σκελών του «Ορίζοντας 2020» με βάση 

όλα τα ακόλουθα: 

 i) την επίτευξη (σε επίπεδο αποτελεσμάτων 

και προόδου στην επίτευξη αντικτύπου, με 

βάση τους δείκτες που περιγράφονται στο 

παράρτημα ΙΙ του ειδικού προγράμματος) 
των στόχων του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» και την συνεχιζόμενη 

σημασία του συνόλου των μέτρων· 

 ii) την αποδοτικότητα και τη χρήση των 

πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

εγκάρσιες δράσεις και τα υπόλοιπα 

στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 13 

παράγραφος 1· και 

 iii) την ενωσιακή προστιθέμενη αξία. 

 Η ενδιάμεση επισκόπηση λαμβάνει επίσης 

υπόψη τις δυνατότητες περαιτέρω 

απλούστευσης και πτυχές σχετικά με την 

πρόσβαση σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες 

για τους συμμετέχοντες σε όλες τις 

περιφέρειες, για τις ΜΜΕ και για την 

προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. 

Λαμβάνει επιπλέον υπόψη τη συμβολή 

των μέτρων στις προτεραιότητες της 

Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 

αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 

αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων. 

Διεξάγεται από κοινού με τα κράτη μέλη 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

συμπληρωματικότητα και η ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία των πολιτικών 

έρευνας και καινοτομίας που 

υλοποιούνται στα κράτη μέλη από τις 

τοπικές αρχές. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 

επισκόπησης που αναφέρεται στο 

στοιχείο β) της παραγράφου 1, η 

Επιτροπή παρέχει συγκεκριμένες 

αποδείξεις, εφόσον υπάρχουν, της 

συμπληρωματικότητας και των 

συνεργειών που έχουν επιτευχθεί μεταξύ 

του προϋπολογισμού της ΕΕ και των 

προϋπολογισμών των κρατών μελών για 

την επίτευξη του στόχου Ε&Α της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και 

του συνοπτικού δείκτη καινοτομίας της 

ίδιας στρατηγικής. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Το αργότερο μέχρι το 2016, και στη 

συνέχεια ανά δύο έτη, η Επιτροπή 

διενεργεί επισκόπηση σχετικά με την 

αμοιβαία πρόσβαση των οργανώσεων της 

Ένωσης και τρίτων χωρών στα 

ερευνητικά προγράμματα. Η επισκόπηση 

διενεργείται ανά χώρα και περιλαμβάνει 

σύγκριση μεταξύ της χρηματοδότησης 

που λαμβάνουν οργανώσεις των τρίτων 

χωρών από το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» και της 

χρηματοδότησης που λαμβάνουν 

οργανώσεις της ΕΕ από ερευνητικά 

προγράμματα των τρίτων χωρών. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και πρέπει να παρακολουθείται η 

κατανομή της χρηματοδότησης του «Ορίζοντας 2020» σε οργανώσεις τρίτων χωρών, 

προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική αμοιβαιότητα για την πρόσβαση οργανώσεων τρίτων 

χωρών στο «Ορίζοντας 2020». 
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Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 26 a 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο.  

 2. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για διάστημα πέντε ετών από [ΧΧ]. Η 

Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την 

εξουσιοδότηση το αργότερο έξι μήνες 

πριν από την εκπνοή της πενταετούς 

περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 

αυτομάτως για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν 

αντιρρήσεις το αργότερο μέσα σε 

διάστημα τριών μηνών πριν από τη λήξη 

της κάθε περιόδου.  

 3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 6 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

από το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 

που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 

δημοσίευσης της απόφασης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει 

την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.  

 4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

 5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
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εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 τίθεται 

σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει 

αντιρρήσεις μέσα σε δύο μήνες από την 

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή, πριν 

από τη λήξη αυτής της περιόδου, αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή 

για την πρόθεσή τους να μην εκφράσουν 

αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου, η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων - παράγραφοι 

1 έως 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας 

οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και 

την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, 

συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της 

Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 

λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας 

παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας και 

μιας κοινωνίας βασιζόμενης στη γνώση 

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλες 

πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας. 

Οι δείκτες επιδόσεων για την εκτίμηση της 

προόδου όσον αφορά αυτόν το γενικό 

στόχο είναι: 

Οι δείκτες επιδόσεων για την εκτίμηση της 

προόδου όσον αφορά αυτόν το γενικό 

στόχο είναι: 

- ο στόχος Ε&Α της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» (3% του ΑΕΠ)· 

- ο στόχος Ε&Α της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» (3% του ΑΕΠ)· 

- ο συνοπτικός δείκτης για την καινοτομία 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

- ο συνοπτικός δείκτης για την καινοτομία 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

 - οι ακόλουθοι δείκτες ανθρώπινων 

πόρων: μεταβολή του ποσοστού των 

ερευνητών (ΙΠΑ) επί του ενεργού 

πληθυσμού· μεταβολή στο ποσοστό των 
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γυναικών επί του συνολικού αριθμού των 

ερευνητών· μεταβολές στο ποσοστό 

προσέλκυσης ερευνητών από το 

εξωτερικό και στο ποσοστό διαρροής 

επιστημονικού δυναμικού ερευνητών· 

 

 Όλοι οι δείκτες επιδόσεων 

χρησιμοποιούνται με σκοπό να 

επισημαίνονται μεταβολές, να καθίσταται 

ορατή η πρόοδος σε σχέση με τις 

ανισορροπίες όσον αφορά τη συμμετοχή 

στην έρευνα στην Ένωση, και να είναι 

δυνατή η σύγκριση σε διεθνές επίπεδο. 

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιδιωχθεί 

μέσω τριών διακριτών, αλλά 

αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων, που 

η καθεμία περιλαμβάνει ένα σύνολο 

ειδικών στόχων. Θα υλοποιηθούν 

αδιάλειπτα ώστε να ενισχυθούν οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων 

ειδικών στόχων, να αποφευχθεί η 

αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και να 

ενισχυθεί ο συνδυασμένος αντίκτυπός 

τους. 

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιδιωχθεί 

μέσω τριών διακριτών, αλλά 

αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων, που 

η καθεμία περιλαμβάνει ένα σύνολο 

ειδικών στόχων. Θα υλοποιηθούν 

αδιάλειπτα ώστε να ενισχυθούν οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων 

ειδικών στόχων, να αποφευχθεί η 

αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και να 

ενισχυθεί ο συνδυασμένος αντίκτυπός 

τους. 

 Και οι τρεις προτεραιότητες 

περιλαμβάνουν μια διεθνή διάσταση. Η 

διεθνής επιστημονική και τεχνολογική 

συνεργασία αποτελεί ζήτημα καθοριστικό 

για την Ένωση και είναι άκρως αναγκαία 

στην προηγμένη και τη βασική έρευνα, 

προκειμένου να αξιοποιούνται τα οφέλη 

από τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις 

και οι δυνατότητες που προσφέρει η 

τεχνολογία. Κατά συνέπεια, το ποσοστό 

δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας 

που περιγράφονται στο άρθρο 21 

παράγραφοι 2 και 3 διατηρείται 

τουλάχιστον στο επίπεδο του 

προηγούμενου προγράμματος πλαισίου. 

Πιο συγκεκριμένα, το «Ορίζοντας 2020» 

θα υποστηρίξει τρεις κύριες διαστάσεις 

της διεθνούς συνεργασίας: 

 - προώθηση της επιστημονικής και 

τεχνολογικής (Ε&Τ) συνεργασίας με τα 

πλέον προηγμένα κέντρα γνώσης 

παγκοσμίως, με στόχο την επίτευξη και 

την ανταλλαγή των πλέον προηγμένων 
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προτύπων αριστείας, καθώς και την 

επιδίωξη άμιλλας στα υψηλότερα 

επίπεδα· 

 - προώθηση της διεθνούς Ε&Τ 

συνεργασίας για τη δημιουργία 

ικανοτήτων, την παροχή συνδρομής σε 

ιδρύματα της Ένωσης, ευθύς εξαρχής, 

ούτως ώστε να συνεισφέρουν και να 

μοιράζονται τα οφέλη της ταχείας 

επέκτασης των δυνατοτήτων Ε&Α και 

των ανθρώπινων πόρων σε παγκόσμια 

κλίμακα· 

 - προώθηση της Ε&Τ συνεργασίας για 

την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, 

αναγνωρίζοντας το θεμελιώδη ρόλο που 

μπορούν να διαδραματίσουν οι 

ανθρώπινες και κοινωνιακές αξίες της 

επιστήμης και της έρευνας στην 

ισχυροποίηση ευάλωτων κοινωνιών και 

στην εκτόνωση διεθνών συγκρούσεων. 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει 

στην επίτευξη του γενικού στόχου και των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», με τον ειδικό 

στόχο της παροχής επιστημονικής και 

τεχνικής στήριξης, με βάση τις ανάγκες 

των πελατών, στις πολιτικές της Ένωσης. 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει 

στην επίτευξη του γενικού στόχου και των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», με τον ειδικό 

στόχο της παροχής επιστημονικής και 

τεχνικής στήριξης, με βάση τις ανάγκες 

των πελατών, στις πολιτικές της Ένωσης. 

Η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του 

Κοινού Κέντρου Ερευνών αξιολογείται με 

γνώμονα, μεταξύ άλλων, τους 

ακόλουθους δείκτες: 

 - αριθμός απτών συγκεκριμένων 

επιπτώσεων στις πολιτικές της Ένωσης 

που προκύπτουν από την τεχνική και 

επιστημονική υποστήριξη πολιτικής που 

παρέχει το Κοινό Κέντρο Ερευνών· 

 - αριθμός δημοσιεύσεων με αξιολόγηση 

από ομότιμους. 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) θα συμβάλλει στο 

γενικό στόχο και τις προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», με ειδικό στόχο την ενσωμάτωση 

του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 

η έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση. 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) θα συμβάλλει στο 

γενικό στόχο και τις προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», έχοντας ως συγκεκριμένο στόχο 

την ενσωμάτωση του τριγώνου της γνώσης 

που συγκροτούν η έρευνα, η καινοτομία 



 

RR\922943EL.doc 91/710 PE489.637v03-00 

 EL 

Οι δείκτες για την εκτίμηση των επιδόσεων 

του ΕΙΚΤ είναι: 

και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δείκτες 

για την εκτίμηση των επιδόσεων του ΕΙΚΤ 

είναι: 

- οι οργανώσεις πανεπιστημίων, 

επιχειρήσεων και έρευνας που είναι 

ενσωματωμένες στις Κοινότητες Γνώσης 

και Καινοτομίας· 

- οι οργανώσεις πανεπιστημίων, 

επιχειρήσεων και έρευνας που είναι 

ενσωματωμένες στις Κοινότητες Γνώσης 

και Καινοτομίας· 

- η συνεργασία στο εσωτερικό του 

τριγώνου της γνώσης που οδηγεί στην 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 

διαδικασιών. 

- η συνεργασία στο εσωτερικό του 

τριγώνου της γνώσης που οδηγεί στην 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 

υπηρεσιών και διαδικασιών. 

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις γενικές 

γραμμές των εν λόγω ειδικών στόχων και 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4. 

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις γενικές 

γραμμές των εν λόγω ειδικών στόχων και 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4. 

 Για την κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ 

της βασισμένης στη συναίνεση και της 

ριζοσπαστικότερης Ε&Α&Κ, θα 

εξεταστεί η χρήση ανοιχτών 

προσκλήσεων  -του τύπου από τη βάση 

προς την κορυφή- με συνοπτικές 

διαδικασίες, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η γρήγορη υλοποίηση 

καινοτόμων έργων. Επιπλέον, θα 

επιτευχθεί ορθή ισορροπία στο πλαίσιο 

των κοινωνιακών προκλήσεων και των 

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και των 

βιομηχανικών τεχνολογιών μεταξύ των 

μικρότερων και των μεγαλύτερων έργων, 

ανάλογα με την ειδική διάρθρωση ανά 

τομέα, τον τύπο δραστηριότητας, καθώς 

και το τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο. 

 Για να διευκολυνθεί η γεφύρωση του 

χάσματος έρευνας και καινοτομίας 

μεταξύ περιοχών, περιφερειών και 

κρατών μελών ανά την Ευρώπη, θα 

αναπτυχθούν οι στενές συνέργειες και η 

συμπληρωματικότητα με τα διαρθρωτικά 

ταμεία, τόσο στα αρχικά στάδια 

(δημιουργία ικανοτήτων στα κράτη μέλη 

για την καλύτερη προετοιμασία της 

συμμετοχής τους στο πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020») όσο και στα τελικά 

στάδια (αξιοποίηση και διάδοση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και της 

καινοτομίας που προκύπτουν από το 
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πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»). 

Όπου είναι εφικτό, θα προωθείται η 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 

μέσων . Ενθαρρύνεται η σωρευτική ή η 

συνδυασμένη χρηματοδότηση. Οι 

συνέργειες θα επιδιωχθούν ειδικότερα 

στις δραστηριότητες που καθορίζονται 

στο πλαίσιο του στόχου «Εξάπλωση της 

αριστείας και διεύρυνση της 

συμμετοχής», στα περιφερειακά εταιρικά 

μέσα ερευνητικών υποδομών ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος, καθώς και στις 

δραστηριότητες που ασκούνται μέσω του 

ΕΙΚΤ και των οικείων ΚΓΚ. 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων - Μέρος Ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το παρόν μέρος αποσκοπεί στην ενίσχυση 

και επέκταση της αριστείας της 

επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην 

εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας προκειμένου το σύστημα έρευνας 

και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί 

ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. 

Συνίσταται σε τέσσερεις ειδικούς στόχους: 

Το παρόν μέρος αποσκοπεί στην ενίσχυση 

και επέκταση της αριστείας της 

επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην 

εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας προκειμένου το σύστημα έρευνας 

και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί 

ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. 

Συνίσταται σε πέντε ειδικούς στόχους: 

α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη 

χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα σε ταλαντούχους και 

δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές 

και στις ομάδες τους να συμμετέχουν σε 

πολλά υποσχόμενα πεδία στα όρια της 

επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε 

επίπεδο Ένωσης. 

α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη 

χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα σε ταλαντούχους και 

δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές 

και στις ομάδες τους να συμμετέχουν σε 

πολλά υποσχόμενα πεδία στα όρια της 

επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε 

επίπεδο Ένωσης. 

β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 

τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική 

έρευνα με σκοπό την επέκταση της 

ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες 

καινοτομίες που επιφέρουν 

παραδειγματικές μεταβολές. Θα 

προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 

β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 

επιστήμες και τεχνολογίες θα ενισχύσουν 

τη συνεργατική έρευνα με σκοπό την 

επέκταση της ικανότητας της Ευρώπης για 

προηγμένες καινοτομίες που επιφέρουν 

παραδειγματικές μεταβολές. Θα 

προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 
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μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 

νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 

επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 

υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 

της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 

και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 

αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων. 

μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 

νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 

επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 

υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 

της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 

και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 

αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων. 

γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα 

προσφέρουν άριστη και καινοτόμο 

κατάρτιση στην έρευνα καθώς και 

ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 

ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 

διασυνοριακής και διατομεακής 

κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου 

να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να 

αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 

μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις. 

γ) Οι δράσεις Μαρία Σκουοντόφσκα 

Κιουρί θα προσφέρουν άριστη και 

καινοτόμο κατάρτιση στην έρευνα καθώς 

και ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας 

και ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 

διασυνοριακής και διατομεακής 

κινητικότητας των ερευνητών από 

πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς 

και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

των ΜΜΕ, προκειμένου να τους 

προετοιμάσουν καλύτερα για να 

αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 

μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις. 

δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα αναπτύξουν 

ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για το 

2020 και πέραν αυτού, και θα 

προωθήσουν το καινοτόμο δυναμικό τους 

και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 

συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 

πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 

συνεργασία. 

δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα αναπτύξουν 

και θα στηρίξουν άριστες υφιστάμενες 

και νέες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές 

και θα τις βοηθήσουν να λειτουργήσουν 

για τον ΕΧΕ προωθώντας το καινοτόμο 

δυναμικό τους, προσελκύοντας διεθνούς 

επιπέδου ερευνητές, εκπαιδεύοντας το 

ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και 

συμπληρώνοντας όλα αυτά με την 

πολιτική της Ένωσης για τη διεθνή 

συνεργασία. 

  
δα) Η εξάπλωση της αριστείας και η 

διεύρυνση της συμμετοχής θα 

απελευθερώσει το δυναμικό της 

δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης, 

παρέχοντας στήριξη στην πολιτική για τη 

μάθηση, καθώς και σε ευκαιρίες 

δικτύωσης και κατάρτισης· 

Κάθε στόχος έχει αποδειχθεί ότι έχει 

υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Όλοι 

μαζί διαμορφώνουν μια ισχυρή και 

ισόρροπη δέσμη δραστηριοτήτων οι 

οποίες, σε συνδυασμό με τις 

δραστηριότητες σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, καλύπτουν το εύρος 

των αναγκών της Ευρώπης όσον αφορά 

Κάθε στόχος έχει αποδειχθεί ότι έχει 

υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Όλοι 

μαζί διαμορφώνουν μια ισχυρή και 

ισόρροπη δέσμη δραστηριοτήτων οι 

οποίες, σε συνδυασμό με τις 

δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, καλύπτουν το εύρος 

των αναγκών της Ευρώπης όσον αφορά 
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την προηγμένη επιστήμη και τεχνολογία. Η 

συνένωσή τους σε ένα ενιαίο πρόγραμμα 

τους επιτρέπει να λειτουργούν με 

μεγαλύτερη συνοχή, με ορθολογικό, 

απλουστευμένο και πιο επικεντρωμένο 

τρόπο, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη 

συνέχεια που είναι ζωτικής σημασίας για 

τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς 

τους. 

την προηγμένη επιστήμη και τεχνολογία. Η 

συνένωσή τους σε ένα ενιαίο πρόγραμμα 

τους επιτρέπει να λειτουργούν με 

μεγαλύτερη συνοχή, με ορθολογικό, 

απλουστευμένο και πιο επικεντρωμένο 

τρόπο, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη 

συνέχεια που είναι ζωτικής σημασίας για 

τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς 

τους. 

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 

μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 

σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 

στην επόμενη γενιά επιστήμης, 

τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 

και παρέχουν στήριξη σε νεοεμφανιζόμενα 

ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 

συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 

την υφήλιο. Χάρη στον επιστημονικό 

χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους 

κατά κανόνα «από τη βάση προς την 

κορυφή» χρηματοδοτικούς 

διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας 

των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική 

κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο 

στον καθορισμό των προσανατολισμών της 

έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 

προγράμματος. 

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 

μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 

σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 

στην επόμενη γενιά επιστήμης, 

τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 

και παρέχουν στήριξη σε νεοεμφανιζόμενα 

ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 

συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 

την υφήλιο. Χάρη στον επιστημονικό 

χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους 

κατά κανόνα «από τη βάση προς την 

κορυφή» χρηματοδοτικούς 

διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας 

των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική 

κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο 

στον καθορισμό των προσανατολισμών της 

έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων - Μέρος ΙΙ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το παρόν μέρος αποσκοπεί να επιταχύνει 

την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 

καινοτομιών που θα στηρίξουν τις 

επιχειρήσεις του μέλλοντος και να 

βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ 

να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως 

πρωτοπόρες εταιρείες. Συνίσταται σε τρεις 

ειδικούς στόχους: 

Το παρόν μέρος αποσκοπεί να επιταχύνει 

την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 

καινοτομιών που θα στηρίξουν τις 

επιχειρήσεις του μέλλοντος και να 

βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ 

να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως 

πρωτοπόρες εταιρείες, καθώς και να 

συγκεντρώσει τις δυνατότητες για τη 

δημιουργία πρόσφορου εδάφους για 

νεωτεριστικές ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή 

δίδεται στην προώθηση της 
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«κατανάλωσης καινοτομίας», δηλαδή της 

μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας τόσο 

από τα δημόσια ερευνητικά κέντρα προς 

τις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ των ίδιων 

των επιχειρήσεων. Το μέρος αυτό 

συνίσταται σε τρεις ειδικούς στόχους: 

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 

θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 

την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 

νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 

της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 

κατασκευή και μεταποίησης, και του 

διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 

αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 

διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 

τεχνολογιών. 

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 

θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 

την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την 

ανάπτυξη και επίδειξη κύριων βασικών 

τεχνολογιών, όπως οι ΤΠΕ, της 

νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 

της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 

κατασκευή και μεταποίησης, του 

διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 

αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 

διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 

τεχνολογιών, καθώς και στη συνάφειά 

τους με τις κοινωνιακές προκλήσεις. Η 

δέουσα εξέταση των αναγκών των 

τελικών χρηστών θα ληφθεί υπόψη σε 

όλα τα ανωτέρω πεδία. 

β) Ο ειδικός στόχος «πρόσβαση σε 

κεφάλαια κινδύνου» αποσκοπεί να 

υπερκεραστούν οι ελλείψεις όσον αφορά 

τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω 

πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων 

για καινοτόμες εταιρείες και έργα με μοχλό 

την Ε&Α και την καινοτομία σε όλα τα 

στάδια ανάπτυξης. Μαζί με το μέσο 

κεφαλαιακής συμμετοχής του 

προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

επιχειρήσεων και ΜΜΕ» θα στηρίξει την 

ανάπτυξη κεφαλαίων επιχειρηματικού 

κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης. 

β) Ο ειδικός στόχος «πρόσβαση σε 

κεφάλαια κινδύνου» αποσκοπεί να 

υπερκεραστούν οι ελλείψεις όσον αφορά 

τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω 

πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων 

για καινοτόμες εταιρείες και έργα με μοχλό 

την Ε&Α και την καινοτομία σε όλα τα 

στάδια ανάπτυξης. Μαζί με το μέσο 

κεφαλαιακής συμμετοχής του 

προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

επιχειρήσεων και ΜΜΕ» θα στηρίξει την 

ανάπτυξη χρηματοδότησης πρώιμου 

σταδίου και κεφαλαίων επιχειρηματικού 

κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης. 

γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις 

ΜΜΕ» θα τονώσει όλες τις μορφές 

καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες 

που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν 

και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά 

και πέραν αυτής. 

γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις 

ΜΜΕ» θα προσφέρει στήριξη κατάλληλη 

για τις ΜΜΕ σε όλες τις μορφές 

καινοτομίας στις ΜΜΕ, μέσω ενός 

συνόλου εργαλείων από ειδικευμένα και 

εξατομικευμένα προγράμματα και μέσα 

τα οποία θα περιλαμβάνουν: πρόσβαση σε 

κεφάλαια εκκίνησης, επιχορηγήσεις, 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση τόσο με 

μετοχικά κεφάλαια όσο και με δάνεια, 
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υπηρεσίες εποπτείας και καθοδήγησης, 

πρόσβαση σε δίκτυα και συσπειρώσεις 

Ε&Α. 

Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν ένα 

θεματολόγιο υπαγορευόμενο από τις 

επιχειρήσεις. Οι προϋπολογισμοί για τους 

ειδικούς στόχους «Πρόσβαση σε κεφάλαια 

κινδύνου» και «Καινοτομία στις ΜΜΕ» θα 

ακολουθήσουν μια λογική με γνώμονα τη 

ζήτηση, από τη βάση προς την κορυφή, 

χωρίς προκαθορισμένες προτεραιότητες. 

Οι εν λόγω προϋπολογισμοί θα 

συμπληρωθούν με τη χρήση 

χρηματοδοτικών μέσων και ενός ειδικά 

αφιερωμένου στις ΜΜΕ μέσου 

ακολουθώντας μια λογική υπαγορευόμενη 

από τις πολιτικές εντός του μέρους για τις 

«Κοινωνιακές προκλήσεις» και του 

ειδικού στόχου «Υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες». 

Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν ένα 

θεματολόγιο υπαγορευόμενο από τις 

επιχειρήσεις. Η εκτέλεση των 

προϋπολογισμών για την «Πρόσβαση σε 

κεφάλαια κινδύνου» και την «Καινοτομία 

στις ΜΜΕ» θα ακολουθήσουν κυρίως μια 

λογική με γνώμονα τη ζήτηση, από τη 

βάση προς την κορυφή. Το μέσο για τις 

ΜΜΕ εκτελείται κυρίως στους 

θεματικούς τομείς προτεραιότητας των 

στόχων «Κοινωνιακές προκλήσεις» και 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες». Μπορεί να 

συμπληρώνονται με την εκ των άνω προς 

τα κάτω χρήση του μέσου για τις ΜΜΕ 

σε δραστηριότητες προεμπορικών 

δημόσιων συμβάσεων ή καινοτόμων 

δημόσιων συμβάσεων, όπου μπορεί να 

αποδειχθεί η συγκέντρωση, σε επίπεδο 

Ένωσης, των αναγκών προμηθευτών 

δημοσίου στα κράτη μέλη. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 

οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

περίπου το 15% του συνόλου των 

συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 

τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 

προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 

στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, 

ανάλογα με τις ανάγκες του για μεταφορά 

γνώσης και τεχνολογίας. Η στήριξη θα 

πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα 

τουλάχιστον το 20% του συνόλου των 

συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 

τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 

προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 

στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

Ο ειδικός στόχος «Υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 

θα ακολουθήσει μια προσέγγιση με 

γνώμονα την τεχνολογία προκειμένου να 

αναπτυχθούν οι ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, 

βιομηχανίες και υπηρεσίες. Οι εφαρμογές 

των εν λόγω τεχνολογιών για την 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων θα στηριχθούν παράλληλα με 

Ο ειδικός στόχος «Υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 

θα ακολουθήσει μια προσέγγιση με 

γνώμονα την τεχνολογία προκειμένου να 

αναπτυχθούν οι ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, 

βιομηχανίες και υπηρεσίες. Οι εφαρμογές 

των εν λόγω τεχνολογιών για την 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων θα στηριχθούν παράλληλα με 
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το μέρος «κοινωνιακές προκλήσεις». το μέρος «κοινωνιακές προκλήσεις». 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων - Μέρος ΙΙΙ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το παρόν μέρος ανταποκρίνεται άμεσα 

στις πολιτικές προτεραιότητες και στις 

κοινωνιακές προκλήσεις που 

προσδιορίστηκαν στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» και αποσκοπούν στην 

τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών 

στην έρευνα και καινοτομία που 

χρειάζονται για την επίτευξη των 

πολιτικών στόχων της Ένωσης. Η 

χρηματοδότηση επικεντρώνεται στους 

ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

Το παρόν μέρος ανταποκρίνεται άμεσα 

στις πολιτικές προτεραιότητες και στις 

κοινωνιακές προκλήσεις που 

προσδιορίστηκαν στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» και αποσκοπούν στην 

τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών 

στην έρευνα και καινοτομία που 

χρειάζονται για την επίτευξη των 

πολιτικών στόχων της Ένωσης. Η 

χρηματοδότηση επικεντρώνεται στους 

ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

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

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία· 

β) Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και 

επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία 

και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της 

θάλασσας και της ναυτιλίας, και κλάδοι 

της βιοοικονομίας· 

γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 

ενέργεια· 

γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 

ενέργεια· 

δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 

μεταφορές· 

δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 

μεταφορές και κινητικότητα· 

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 

πόρων και πρώτες ύλες· 

ε) Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, 

αποδοτικότητα των πόρων και βιώσιμη 

χρήση των πρώτων υλών· 

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς. 

στ) Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο 

κόσμο - καινοτόμες και σκεπτόμενες 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς· 

 στa) Ασφαλείς κοινωνίες - Προάσπιση 

της ελευθερίας και εγγύηση της 

ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών 

της. 

 Διατίθεται επίσης χρηματοδότηση για μια 

διατομεακή πρόκληση: επιστήμη με την 

κοινωνία για την κοινωνία. 
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Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 

μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 

επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 

χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 

επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 

να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 

συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 

γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 

και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 

δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 

τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 

με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 

είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 

πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 

δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 

συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 

με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 

κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των 

καινοτομιών από την αγορά. 

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 

μια προσέγγιση βασισμένη στην 

πρόκληση, στο πλαίσιο της οποίας η 

βασική επιστήμη, η εφαρμοσμένη έρευνα, 

η μεταφορά γνώσης και η καινοτομία θα 

αποτελούν εξίσου σημαντικές και 

αλληλοσυνδεόμενες συνιστώσες, με 

επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 

χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 

επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 

να αναπτυχθούν. Επιπλέον των 

τεχνολογικών λύσεων, θα δοθεί επίσης 

έμφαση στις μη τεχνολογικές, 

οργανωτικές και συστημικές καινοτομίες 

καθώς και στην καινοτομία του 

δημοσίου. Θα δοθεί έμφαση στη 

συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 

γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 

και επιστημονικούς κλάδους και υποδομές 

έρευνας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

οι προκλήσεις. Οι δραστηριότητες θα 

καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο, από τη 

βασική έρευνα έως την αγορά, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με την 

καινοτομία, όπως τα πιλοτικά έργα, η 

επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών, η στήριξη των 

δημόσιων συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η 

καινοτομία με γνώμονα τους τελικούς 

χρήστες, η κοινωνική καινοτομία και η 

πρόσληψη της μεταφοράς γνώσης και των 

καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένης της 

τυποποίησης σε όλα τα στάδια, από την 

αγορά. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», θα χρειαστεί η συμμετοχή ευρέος 

φάσματος ενδιαφερόμενων μερών στα 

συνεργατικά έργα, από ερευνητικά 

ιδρύματα και επιχειρήσεις έως χρήστες 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 Για να υιοθετηθεί η προσέγγιση που 

βασίζεται στις προκλήσεις, απαιτείται 

ένας συντονισμένος στρατηγικός 

σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έρευνας 

και καινοτομίας. Ο συντονισμός μπορεί 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 

κατακερματισμού και να βελτιώσει τη 
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χρήση τεχνολογικών πόρων και 

υποδομών από ολόκληρη την ερευνητική 

κοινότητα σε σχέση με κάθε πρόκληση. 

 Οι στρατηγικές δράσεις και η 

επιστημονική καθοδήγηση μπορούν να 

εξασφαλίσουν εξαρχής τις εισηγήσεις 

εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής, 

να προαγάγουν την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα μέσω της 

κατανόησης του σύνθετου χαρακτήρα 

του κύκλου καινοτομίας, και να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή μεγαλύτερου 

αριθμού ερευνητών σε διασυνοριακό 

επίπεδο. 

 Με βάση τις ανάγκες και τη ζήτηση, ο 

στρατηγικός συντονισμός της έρευνας και 

της καινοτομίας για κάθε πρόκληση 

διασφαλίζεται από στρατηγικά 

επιστημονικά συμβούλια ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου από 

τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, 

τους τελικούς χρήστες και την κοινωνία 

των πολιτών, επιλεγμένων με ανοικτή και 

διάφανη διαδικασία, πράγμα που θα 

συμβάλει στον καθορισμό προγραμμάτων 

έρευνας και καινοτομίας με βάση την 

υπεροχή και θα παράσχει την κινητήρια 

δύναμη και τα μέσα που απαιτούνται για 

την προώθηση της αλληλεπίδρασης και 

των συνεργειών σε ευρύτερη κλίμακα. 

Ρόλος αυτών των συμβουλίων θα είναι η 

συνεχής παροχή στρατηγικών συμβουλών 

για δράσεις που αναλαμβάνονται και 

προγραμματίζονται στο πλαίσιο του 

«Ορίζοντας 2020» και αφορούν 

ενωσιακούς τομείς πολιτικής. 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 

επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 

βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν οριζόντια 

διάσταση και αναπόσπαστο μέρος των 

δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση 

όλων των προκλήσεων. Θα 

εκπροσωπούνται στις επιτροπές 

προγραμμάτων και στις ομάδες 

εμπειρογνωμόνων που είναι υπεύθυνες για 

την αξιολόγηση σχεδίων και 

προγραμμάτων σε όλους τους τομείς και 

κατά την ανάπτυξη προσκλήσεων για 
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σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 

παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 

προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 

τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 

παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 

συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». 

υποβολή προτάσεων στον τομέα των 

κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, η 

υποστηριζόμενη ανάπτυξη των εν λόγω 

επιστημονικών κλάδων θα στηριχθεί στο 

πλαίσιο του ειδικού στόχου «Κατανόηση 

της Ευρώπης σε έναν μεταβαλλόμενο 

κόσμο – καινοτόμες και σκεπτόμενες 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.». Η 

στήριξη θα επικεντρωθεί επίσης στην 

παροχή ισχυρής βάσης στοιχείων για τη 

χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα 

πολλών προκλήσεων, η στρατηγική 

συνεργασία με τρίτες χώρες θα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης, με 

ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη 

παγκόσμιων προσπαθειών που απαιτούν 

μια κρίση μάζα για τη συμμετοχή της 

Ευρώπης και όπου η Ευρώπη θα 

μπορούσε να ηγηθεί. 

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 

περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 

για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 

για την προώθηση της αριστείας στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

Ένωσης. 

 

Οι δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών θα αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» με σκοπό να παράσχουν 

ισχυρή και τεκμηριωμένη στήριξη στις 

πολιτικές της Ένωσης. Θα έχουν γνώμονα 

τις ανάγκες των πελατών και θα 

συμπληρώνονται από μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες. 

Οι δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών θα αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» με σκοπό να παράσχουν 

ισχυρή και τεκμηριωμένη στήριξη στις 

πολιτικές της Ένωσης. Θα έχουν γνώμονα 

τις ανάγκες των πελατών και θα 

συμπληρώνονται από μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες. 

Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο συνενώνοντας την έρευνα αριστείας, 

την εκπαίδευση και την καινοτομία, 

ενσωματώνοντας με αυτό τον τρόπο το 

τρίγωνο της γνώσης. Το ΕΙΚΤ θα πράξει 

τα ανωτέρω πρωτίστως μέσω των 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 

(ΚΓΚ). Επιπλέον, θα διασφαλίσει την 

ανταλλαγή εμπειριών πέραν των ΚΓΚ 

Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο συνενώνοντας την έρευνα αριστείας, 

την εκπαίδευση και την καινοτομία, 

ενσωματώνοντας με αυτό τον τρόπο το 

τρίγωνο της γνώσης. Το ΕΙΚΤ θα πράξει 

τα ανωτέρω πρωτίστως μέσω των 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 

(ΚΓΚ). Επιπλέον, θα διασφαλίσει την 

ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ και πέραν 
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μέσω μέτρων στοχευόμενης διάδοσης και 

ανταλλαγής γνώσεων, προωθώντας έτσι 

την ταχύτερη πρόσληψη των μοντέλων 

καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση. 

των ΚΓΚ μέσω μέτρων στοχευμένης 

διάδοσης και ανταλλαγής γνώσεων, 

προωθώντας έτσι την ταχύτερη πρόσληψη 

των μοντέλων καινοτομίας σε ολόκληρη 

την Ένωση. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - Μέρος Ι - ενότητα 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) 

1.1 Ειδικός στόχος 

 

1.1 Ειδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος είναι η ενίσχυση της 

αριστείας, του δυναμισμού και της 

δημιουργικότητας της ευρωπαϊκής 

έρευνας. 

Ο ειδικός στόχος είναι η ενίσχυση της 

αριστείας, του δυναμισμού και της 

δημιουργικότητας της ευρωπαϊκής 

έρευνας. 

Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να 

προχωρήσει σε ένα νέο οικονομικό 

μοντέλο βασισμένο στην έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό 

το είδος μετασχηματισμού θα χρειαστεί 

κάτι περισσότερο από πρόσθετες 

βελτιώσεις των σημερινών τεχνολογιών. 

Θα απαιτήσει μια πολύ μεγαλύτερη 

ικανότητα καινοτομίας βασιζόμενης στην 

επιστήμη, η οποία θα τροφοδοτείται από 

ριζοσπαστικές νέες γνώσεις, επιτρέποντας 

στην Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο 

στη δημιουργία τεχνολογικών 

παραδειγματικών μεταβολών που θα 

αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς 

αύξησης της παραγωγικότητας, 

ανταγωνιστικότητας, πλούτου και 

κοινωνικής προόδου στο μέλλον. Ιστορικά 

οι εν λόγω παραδειγματικές μεταβολές 

συνήθως προέκυπταν από την 

επιστημονική βάση του δημόσιου τομέα 
πριν αποτελέσουν τα θεμέλια εντελώς 

νέων βιομηχανιών και τομέων. 

Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να 

προχωρήσει σε ένα νέο οικονομικό 

μοντέλο βασισμένο στην έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό 

το είδος μετασχηματισμού θα χρειαστεί 

κάτι περισσότερο από πρόσθετες 

βελτιώσεις των σημερινών τεχνολογιών 

και των γνώσεων. Θα απαιτήσει μια πολύ 

μεγαλύτερη ικανότητα βασικής επιστήμης 

και καινοτομίας βασιζόμενης στην 

επιστήμη, η οποία θα τροφοδοτείται από 

ριζοσπαστικές νέες γνώσεις, επιτρέποντας 

στην Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο 

στη δημιουργία επιστημονικών και 

τεχνολογικών παραδειγματικών 

μεταβολών που θα αποτελέσουν τους 

κύριους μοχλούς αύξησης της 

παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, 

πλούτου και κοινωνικής προόδου στο 

μέλλον. Ιστορικά οι εν λόγω 

παραδειγματικές μεταβολές συνήθως 

προέκυπταν από τον δημόσιο τομέα πριν 

αποτελέσουν τα θεμέλια εντελώς νέων 

βιομηχανιών και τομέων. 

Η πρωτοπορία της καινοτομίας Η πρωτοπορία της καινοτομίας 
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παγκοσμίως συνδέεται στενά με μια 

επιστήμη αριστείας. Ενώ κάποτε η Ευρώπη 

κατείχε αδιαμφισβήτητα ηγετική θέση, 

τώρα υστερεί στον αγώνα δρόμου για την 

παραγωγή της βέλτιστης επιστήμης αιχμής 

και διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο σε 

σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής στα μείζονα μεταπολεμικά 

τεχνολογικά επιτεύγματα. Παρά το γεγονός 

ότι η Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος 

παραγωγός επιστημονικών δημοσιεύσεων 

παγκοσμίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής παράγουν διπλάσιες 

δημοσιεύσεις μεγάλης επιρροής 

(συγκαταλέγονται στο ανώτατο 1% βάσει 

συχνότητας παραπομπών). Ομοίως, η 

διεθνής κατάταξη πανεπιστημίων 

καταδεικνύει ότι τα πανεπιστήμια των 

ΗΠΑ κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις. 

Επιπλέον, το 70% των βραβευθέντων με 

Νόμπελ παγκοσμίως είναι εγκατεστημένοι 

στις ΗΠΑ. 

παγκοσμίως συνδέεται στενά με μια 

επιστήμη αριστείας. Ενώ κάποτε η Ευρώπη 

κατείχε αδιαμφισβήτητα ηγετική θέση, 

τώρα υστερεί στον αγώνα δρόμου για την 

παραγωγή της βέλτιστης επιστήμης αιχμής 

και διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο σε 

σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής στα μείζονα μεταπολεμικά 

τεχνολογικά επιτεύγματα. Παρά το γεγονός 

ότι η Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος 

παραγωγός επιστημονικών δημοσιεύσεων 

παγκοσμίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής παράγουν διπλάσιες 

δημοσιεύσεις μεγάλης επιρροής 

(συγκαταλέγονται στο ανώτατο 1% βάσει 

συχνότητας παραπομπών). Ομοίως, η 

διεθνής κατάταξη πανεπιστημίων 

καταδεικνύει ότι τα πανεπιστήμια των 

ΗΠΑ κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις. 

Επιπλέον, το 70% των βραβευθέντων με 

Νόμπελ παγκοσμίως είναι εγκατεστημένοι 

στις ΗΠΑ. 

Μια πτυχή της πρόκλησης συνίσταται στο 

ότι ενώ η Ευρώπη και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής επενδύουν ίδια 

ποσά στην επιστημονική βάση του 

δημόσιου τομέα τους, η Ένωση έχει 

σχεδόν τριπλάσιο αριθμό ερευνητών στο 

δημόσιο τομέα, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερες 

επενδύσεις ανά ερευνητή. Επιπλέον, η 

χρηματοδότηση των ΗΠΑ είναι πιο 

επιλεκτική όσον αφορά την κατανομή 

πόρων στους κορυφαίους ερευνητές. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

ερευνητές του δημόσιου τομέα της Ένωσης 

είναι κατά μέσο όρο λιγότερο παραγωγικοί 

και συνολικά έχουν μικρότερο 

συνδυασμένο επιστημονικό αντίκτυπο από 

ό,τι οι κατά πολύ λιγότεροι ομόλογοί τους 

των ΗΠΑ. 

Μια πτυχή της πρόκλησης συνίσταται στο 

ότι ενώ η Ευρώπη και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής επενδύουν ίδια 

ποσά στην επιστημονική βάση του 

δημόσιου τομέα τους, η Ένωση έχει 

σχεδόν τριπλάσιο αριθμό ερευνητών στο 

δημόσιο τομέα, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερες 

επενδύσεις ανά ερευνητή. Επιπλέον, η 

χρηματοδότηση των ΗΠΑ είναι πιο 

επιλεκτική όσον αφορά την κατανομή 

πόρων στους κορυφαίους ερευνητές. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

ερευνητές του δημόσιου τομέα της Ένωσης 

είναι κατά μέσο όρο λιγότερο παραγωγικοί 

και συνολικά έχουν μικρότερο 

συνδυασμένο επιστημονικό αντίκτυπο από 

ό,τι οι κατά πολύ λιγότεροι ομόλογοί τους 

των ΗΠΑ. 

Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης 

είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο 

δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην 

προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες 

στους καλύτερους ερευνητές. Θα 

παρέλθουν πολλά έτη πριν ταλαντούχοι 

Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης 

είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο 

δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας 

εξακολουθούν να μην προσφέρουν αρκετά 

ελκυστικές συνθήκες στους καλύτερους 

ερευνητές. Θα παρέλθουν πολλά έτη πριν 
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νέοι ερευνητές καταφέρουν να γίνουν 

αυτοδύναμοι ανεξάρτητοι επιστήμονες. 

Αυτό οδηγεί σε δραματική απώλεια του 

ερευνητικού δυναμικού της Ευρώπης, 

καθυστερώντας την εμφάνιση της 

επόμενης γενιάς ερευνητών, οι οποίοι 

μεταφέρουν νέες ιδέες και ενέργεια, και 

ωθώντας τους άριστους ερευνητές που 

βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας 

τους να επιδιώξουν να προωθήσουν αλλού 

τη σταδιοδρομία τους. 

ταλαντούχοι νέοι ερευνητές καταφέρουν 

να γίνουν αυτοδύναμοι ανεξάρτητοι 

επιστήμονες. Αυτό οδηγεί σε δραματική 

απώλεια του ερευνητικού δυναμικού της 

Ευρώπης, καθυστερώντας την εμφάνιση 

της επόμενης γενιάς ερευνητών, οι οποίοι 

μεταφέρουν νέες ιδέες και ενέργεια, και 

ωθώντας τους άριστους ερευνητές που 

βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας 

τους να επιδιώξουν να προωθήσουν αλλού 

τη σταδιοδρομία τους. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στις γυναίκες 

επιστήμονες που αντιπροσωπεύουν 18% 

μόνο των ερευνητών βαθμού Α, έναντι 

27% στις ΗΠΑ, ενώ το 60% των 

αποφοίτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 

είναι γυναίκες. 

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 

επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 

ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 

ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 

των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 

πόρους ανά ερευνητή και καλύτερες 

προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 

για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 

τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο 

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 

δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση. 

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 

επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 

ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 

ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 

των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 

πόρους ανά ερευνητή, καλύτερη 

διατομεακή κινητικότητα, διασυνδέσεις 

με τον ιδιωτικό τομέα και καλύτερες 

προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 

για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 

τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο 

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 

δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση. 

1.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

1.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Το ΕΣΕ δημιουργήθηκε για να παράσχει 

στους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης, 

αμφοτέρων των φύλων, τους πόρους που 

χρειάζονται για να μπορέσουν να 

ανταγωνιστούν καλύτερα σε παγκόσμιο 

επίπεδο, χρηματοδοτώντας μεμονωμένες 

ομάδες με βάση τον πανευρωπαϊκό 

ανταγωνισμό. Λειτουργεί αυτόνομα: ένα 

ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που 

απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς 

και πανεπιστημιακούς υψηλοτάτου κύρους 

και εμπειροτεχνίας χαράσσει τη γενική 

επιστημονική στρατηγική και έχει την 

πλήρη αρμοδιότητα των αποφάσεων 

Το ΕΣΕ δημιουργήθηκε για να παράσχει 

στους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης, 

αμφοτέρων των φύλων, τους πόρους που 

χρειάζονται για να μπορέσουν να 

ανταγωνιστούν καλύτερα σε παγκόσμιο 

επίπεδο, χρηματοδοτώντας μεμονωμένες 

ομάδες με βάση τον πανευρωπαϊκό 

ανταγωνισμό. Λειτουργεί αυτόνομα: ένα 

ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που 

απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς 

και πανεπιστημιακούς υψηλοτάτου κύρους 

και εμπειρογνωσίας, τόσο γυναίκες όσο 

και άνδρες διαφόρων ηλικιακών ομάδων, 

χαράσσει τη γενική επιστημονική 
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σχετικά με το είδος της έρευνας που 

πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. Τα εν λόγω 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΕΣΕ 

εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του 

επιστημονικού του προγράμματος, την 

ποιότητα των εργασιών του και τη 

διαδικασία αξιολόγησης από ομολόγους, 

καθώς και την αξιοπιστία του στην 

επιστημονική κοινότητα. 

στρατηγική και έχει την πλήρη 

αρμοδιότητα των αποφάσεων σχετικά με 

το είδος της έρευνας που πρόκειται να 

χρηματοδοτηθεί. Τα εν λόγω ουσιαστικά 

χαρακτηριστικά του ΕΣΕ εγγυώνται την 

αποτελεσματικότητα του επιστημονικού 

του προγράμματος, την ποιότητα των 

εργασιών του και τη διαδικασία 

αξιολόγησης από ομολόγους, καθώς και 

την αξιοπιστία του στην επιστημονική 

κοινότητα. 

Λειτουργώντας σε όλη την Ευρώπη σε 

ανταγωνιστική βάση, το ΕΣΕ είναι σε θέση 

να προσφύγει σε μια ευρύτερη δεξαμενή 

ταλέντων και ιδεών από ό, τι θα μπορούσε 

το εκάστοτε εθνικό καθεστώς. Οι 

καλύτεροι ερευνητές και οι καλύτερες 

ιδέες συναγωνίζονται μεταξύ τους. Οι 

υποψήφιοι γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν 

επιδόσεις υψηλοτάτου επιπέδου, με 

ανταμοιβή την ευέλικτη χρηματοδότηση 

στο πλαίσιο συναγωνισμού επί ίσιος 

όρους, ανεξαρτήτως τοπικών εμπλοκών ή 

διαθεσιμότητας εθνικής χρηματοδότησης. 

Λειτουργώντας σε όλη την Ευρώπη σε 

ανταγωνιστική βάση, το ΕΣΕ είναι σε θέση 

να προσφύγει σε μια ευρύτερη δεξαμενή 

ταλέντων και ιδεών από ό, τι θα μπορούσε 

το εκάστοτε εθνικό καθεστώς. Οι 

καλύτεροι ερευνητές και οι καλύτερες 

ιδέες συναγωνίζονται μεταξύ τους. Οι 

υποψήφιοι γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν 

επιδόσεις υψηλοτάτου επιπέδου, με 

ανταμοιβή την ευέλικτη χρηματοδότηση 

στο πλαίσιο συναγωνισμού επί ίσοις όροις, 

ανεξαρτήτως τοπικών εμπλοκών ή 

διαθεσιμότητας εθνικής χρηματοδότησης. 

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από 

το ΕΣΕ αναμένεται επομένως να έχει 

σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή 

επιτευγμάτων στα όρια της γνώσης, 

ανοίγοντας το δρόμο σε νέα και συχνά 

απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά 

αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας, τα 

οποία, εν τέλει, μπορούν να παράγουν 

ριζικά νέες ιδέες που θα προωθήσουν την 

καινοτομία και την εφευρετικότητα των 

επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίσουν τις 

κοινωνιακές προκλήσεις. Αυτός ο 

συνδυασμός άριστων μεμονωμένων 

επιστημόνων με καινοτόμες ιδέες στηρίζει 

κάθε κρίκο της αλυσίδας καινοτομίας. 

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από 

το ΕΣΕ αναμένεται επομένως να έχει 

σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή 

επιτευγμάτων στα όρια της γνώσης, 

ανοίγοντας το δρόμο σε νέα και συχνά 

απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά 

αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας, τα 

οποία, εν τέλει, μπορούν να παράγουν 

ριζικά νέες ιδέες που θα προωθήσουν την 

καινοτομία και την εφευρετικότητα των 

επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίσουν τις 

κοινωνιακές προκλήσεις. Η κύρια έμφαση 

κατά τη χορήγηση υποτροφιών του ΕΣΕ 

δίνεται στις ριζοσπαστικές ιδέες. Αυτός ο 

συνδυασμός άριστων μεμονωμένων 

επιστημόνων με καινοτόμες ιδέες στηρίζει 

κάθε κρίκο της αλυσίδας καινοτομίας. 

Πέραν τούτου, το ΕΣΕ έχει σημαντικό 

διαρθρωτικό αντίκτυπο δίνοντας ισχυρό 

ερέθισμα στην άνοδο της ποιότητας του 

ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος στο 

σύνολό του, πέραν και πάνω από τους 

ερευνητές και τα έργα που λαμβάνουν 

Πέραν τούτου, το ΕΣΕ έχει σημαντικό 

διαρθρωτικό αντίκτυπο δίνοντας ισχυρό 

ερέθισμα στην άνοδο της ποιότητας του 

ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος στο 

σύνολό του, πέραν και πάνω από τους 

ερευνητές και τα έργα που λαμβάνουν 
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άμεση χρηματοδότηση από το ΕΣΕ. Τα 

έργα και οι ερευνητές που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΕ θέτουν 

έναν σαφή στόχο που αποτελεί πηγή 

έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην 

Ευρώπη, ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της 

και την καθιστούν ελκυστικότερη για τους 

καλύτερους ερευνητές σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Το κύρος που απορρέει από τη 

φιλοξενία υποτρόφων του ΕΣΕ και η 

συνοδευτική «σφραγίδα αριστείας» 

εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

πανεπιστημίων της Ευρώπης και άλλων 

ερευνητικών οργανισμών προκειμένου να 

παρέχουν τους πλέον ελκυστικούς όρους 

σε κορυφαίους ερευνητές. Επίσης, η 

ικανότητα των εθνικών συστημάτων και 

των μεμονωμένων ερευνητικών ιδρυμάτων 

να προσελκύουν και να φιλοξενούν 

υποτρόφους του ΕΣΕ αποτελεί το μέτρο 

σύγκρισης που τους επιτρέπει να 

αξιολογούν τα δικά τους σχετικά 

πλεονεκτήματα και αδυναμίες, και να 

μεταρρυθμίζουν τις οικείες πολιτικές και 

πρακτικές αναλόγως. Επομένως, η 

χρηματοδότηση από το ΕΣΕ είναι 

επιπρόσθετη στις προσπάθειες που 

καταβάλλονται επί του παρόντος σε 

ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο για μεταρρύθμιση, δημιουργία 

ικανοτήτων και απελευθέρωση του 

πλήρους δυναμικού και της 

ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού 

ερευνητικού συστήματος. 

άμεση χρηματοδότηση από το ΕΣΕ. Τα 

έργα και οι ερευνητές που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΕ θέτουν 

έναν σαφή στόχο που αποτελεί πηγή 

έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην 

Ευρώπη, ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της 

και την καθιστούν ελκυστικότερη για τους 

καλύτερους ερευνητές σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Το κύρος που απορρέει από τη 

φιλοξενία υποτρόφων του ΕΣΕ και η 

συνοδευτική «σφραγίδα αριστείας» 

εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

πανεπιστημίων της Ευρώπης και άλλων 

ερευνητικών οργανισμών προκειμένου να 

παρέχουν τους πλέον ελκυστικούς όρους 

σε κορυφαίους ερευνητές. Επίσης, η 

ικανότητα των εθνικών συστημάτων και 

των μεμονωμένων ερευνητικών ιδρυμάτων 

να προσελκύουν και να φιλοξενούν 

υποτρόφους του ΕΣΕ αποτελεί το μέτρο 

σύγκρισης που τους επιτρέπει να 

αξιολογούν τα δικά τους σχετικά 

πλεονεκτήματα και αδυναμίες, και να 

μεταρρυθμίζουν τις οικείες πολιτικές και 

πρακτικές αναλόγως. Επομένως, η 

χρηματοδότηση από το ΕΣΕ είναι 

επιπρόσθετη στις προσπάθειες που 

καταβάλλονται επί του παρόντος σε 

ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο για μεταρρύθμιση, δημιουργία 

ικανοτήτων και απελευθέρωση του 

πλήρους δυναμικού και της 

ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού 

ερευνητικού συστήματος. 

1.3 Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 1.3 Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα 

είναι να προσφέρει ελκυστική 

μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη 

στήριξη των άριστων ερευνητών και των 

ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να 

διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού 

κέρδους/υψηλού κινδύνου. 

Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα 

είναι να προσφέρει ελκυστική 

μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη 

στήριξη των άριστων ερευνητών και των 

ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να 

διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού 

κέρδους/υψηλού κινδύνου. 

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 

σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 

επιστημονική αριστεία αποτελεί το 

μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 

παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 

σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 

επιστημονική αριστεία αποτελεί το 

μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 

παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
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ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 

κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 

προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ 

είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες 

ερευνητών κάθε ηλικίας και κάθε χώρας 

του κόσμου που εργάζονται στην Ευρώπη. 

Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή 

ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 

κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 

προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ 

είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες 

ερευνητών κάθε ηλικίας και κάθε χώρας 

του κόσμου που εργάζονται στην Ευρώπη. 

Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή 

ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη 

και θα επιδιώκει την κατάλληλη 

αντιμετώπιση των υποσυνείδητων 

προκαταλήψεων ως προς το φύλο στις 

διαδικασίες αξιολόγησης. 

Το ΕΣΕ δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα 

στην παροχή βοήθειας σε άριστους 

ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας 

τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

το βήμα μετάβασης στην ανεξαρτησία 

τους, παρέχοντας κατάλληλη στήριξη στην 

κρίσιμη φάση συγκρότησης ή εδραίωσης 

δική τους ερευνητικής ομάδας ή 

προγράμματος. 

Το ΕΣΕ δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα 

στην παροχή βοήθειας σε άριστους 

ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας 

τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

το βήμα μετάβασης στην ανεξαρτησία 

τους, παρέχοντας κατάλληλη στήριξη στην 

κρίσιμη φάση συγκρότησης ή εδραίωσης 

δική τους ερευνητικής ομάδας ή 

προγράμματος. Επίσης, είναι δυνατή η 

παροχή στήριξης για την επιστροφή και 

επανένταξη των ερευνητών μετά τη λήξη 

μιας περιόδου χρηματοδότησης από το 

ΕΣΕ, ιδίως σε συνδυασμό με το σύστημα 

της «έδρας ΕΣΕ». 

Το ΕΣΕ παρέχει επίσης στήριξη, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, σε αναδυόμενους νέους 

τρόπους εργασίας στο χώρο της επιστήμης 

με δυνατότητα παραγωγής ρηξικέλευθων 

αποτελεσμάτων και διευκολύνει την 

εξερεύνηση του εμπορικού και κοινωνικού 

δυναμικού καινοτομίας της έρευνας την 

οποία χρηματοδοτεί. 

Το ΕΣΕ παρέχει επίσης στήριξη, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, σε νέους τρόπους 

εργασίας στο χώρο της επιστήμης με 

δυνατότητα παραγωγής ρηξικέλευθων 

αποτελεσμάτων και διευκολύνει την 

εξερεύνηση του εμπορικού και κοινωνικού 

δυναμικού καινοτομίας της έρευνας την 

οποία χρηματοδοτεί. 

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 

στόχο να καταδείξει: ότι στους 

διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 

συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 

χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 

επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 

ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση 

και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 

ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει 

σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα 

ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 

καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. 

Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια 

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 

στόχο να καταδείξει: ότι στους 

διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 

συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 

χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 

επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 

ποιότητας και σε ερευνητικά 

αποτελέσματα υψηλού κοινωνιακού και 

οικονομικού αντίκτυπου καθώς και στην 

εμπορία και εφαρμογή καινοτόμων 

τεχνολογιών και ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει 

συμβάλει σημαντικά να καταστεί η 

Ευρώπη ένα ελκυστικότερο περιβάλλον 
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μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 

Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 

1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 

παραπομπές. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί σε 

σημαντική αύξηση του αριθμού των 

άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους 

οποίους χρηματοδοτεί, και σε 

συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών 

πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για 

τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών. 

για τους καλύτερους επιστήμονες του 

κόσμου. Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε 

μια μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 

Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 

1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 

παραπομπές. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί σε 

αύξηση του αριθμού των άριστων 

ερευνητών εκτός Ευρώπης τους οποίους 

χρηματοδοτεί, συμπεριλαμβανομένης μιας 

σημαντικής αύξησης άριστων 

ερευνητριών, και σε συγκεκριμένη 

βελτίωση των θεσμικών πρακτικών και 

των εθνικών πολιτικών για τη στήριξη των 

κορυφαίων ερευνητών. Το ΕΣΕ θα 

ανταλλάσσει πείρα και βέλτιστες 

πρακτικές με εθνικούς και 

περιφερειακούς οργανισμούς 

χρηματοδότησης της έρευνας 

προκειμένου να προωθήσει την 

υποστήριξη των άριστων ερευνητών. 

Επίσης, το ΕΣΕ θα προωθήσει περαιτέρω 

την προβολή των προγραμμάτων του για 

να προσελκύσει άριστους ερευνητές. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 

παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 

του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον 

οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους 

του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που 

δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη 

σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για 

τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην 

υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν 

είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε 

νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα 

προσπαθήσει να διατηρήσει και να 

επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας 

κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους 

του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, 

δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία 

προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να 

εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική 

αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως 

φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του 

ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να 

διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες 

για την προετοιμασία και τη στήριξη των 

δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 

παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 

του ΕΣΕ και τις διαδικασίες αξιολόγησης 

και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα 

επιτύχει βέλτιστα τους στόχους του μέσω 

προγραμμάτων υποτροφιών που δίνουν 

έμφαση στην αποτελεσματικότητα, τη 

σαφήνεια, τη σταθερότητα και την 

απλότητα, τόσο για τους αιτούντες, όσο 

και όσον αφορά στην υλοποίηση και 

διαχείρισή τους και, εάν είναι αναγκαίο, 

για να ανταποκριθεί σε νεοεμφανιζόμενες 

ανάγκες. Θα προσπαθήσει να διατηρήσει 

και να επεξεργαστεί περαιτέρω το 

παγκόσμιας κλάσης σύστημα ελέγχου από 

ομολόγους του ΕΣΕ, το οποίο εξασφαλίζει 

διαφανή, δίκαιη και αμερόληπτη 

επεξεργασία προτάσεων, ούτως ώστε να 

μπορεί να εντοπίσει τη ρηξικέλευθη 

επιστημονική αριστεία, τις ριζοσπαστικές 

ιδέες και το ταλέντο, ανεξαρτήτως φύλου, 

εθνικότητας, ιδρύματος προέλευσης ή 

ηλικίας του ερευνητή. Το ΕΣΕ 

εξακολουθεί να διεξάγει τις δικές του 
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επαφές με την επιστημονική κοινότητα και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να 

επιδιώκει να καταστήσει τις 

δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 

προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 

επίπεδα. 

στρατηγικές μελέτες για την προετοιμασία 

και τη στήριξη των δραστηριοτήτων του, 

να διατηρεί στενές επαφές με την 

επιστημονική κοινότητα και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, και να επιδιώκει να 

καταστήσει τις δραστηριότητές του 

συμπληρωματικές ως προς την έρευνα που 

διεξάγεται σε άλλα επίπεδα αποφεύγοντας 

επικαλύψεις με άλλες ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

 Το ΕΣΕ εξασφαλίζει διαφάνεια στην 

κοινοποίηση των δραστηριοτήτων και 

αποτελεσμάτων του στην επιστημονική 

κοινότητα και το ευρύ κοινό και τηρεί 

ενημερωμένα δεδομένα από 

χρηματοδοτημένα έργα. 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 2 – τίτλος - σημείο 2.1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 

τεχνολογίες (ΜΝΤ) 

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 

επιστήμες και τεχνολογίες (ΜΝΕΤ) 

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 

ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 

νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 

στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 

παροχή ευέλικτης στήριξης στη 

διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 

προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 

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. 

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθεί η 

έρευνα αιχμής, συμπεριλαμβανομένων 

των ριζικά νέων τεχνολογιών και υψηλού 

κινδύνου ιδεών που έχουν τις 

δυνατότητες να ανοίξουν νέους τομείς για 

την ευρωπαϊκή επιστήμη και τεχνολογία. 

Με την παροχή ευέλικτης στήριξης στη 

διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 

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 τη δικτύωση, την 

ανταλλαγή πληροφοριών, την 

αδελφοποίηση και τη στήριξη της 
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έρευνας και των πολιτικών καινοτομίας. 

 Οι ΜΝΕΤ θα προαγάγουν την αριστεία 

μέσω συνεργατικών έργων με επίκεντρο 

την έρευνα αιχμής στο πλαίσιο των 

μελλοντικών και νεοεμφανιζόμενων 

επιστημονικών και τεχνολογικών 

ευκαιριών. Με την πλήρη ανάπτυξη του 

πεδίου της συνεργατικής έρευνας αιχμής 

από τις βασικές επιστήμες αιχμής έως τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα αιχμής, καθώς 

και με την προώθηση της διασυνοριακής 

συνεργασίας από τα πρώιμα στάδια της 

έρευνας και μεταγενέστερα, οι ΜΝΕΤ θα 

προσδώσουν ενωσιακή προστιθέμενη 

αξία στα όρια της σύγχρονης έρευνας και 

θα συμβάλουν στη δημιουργία 

συνεργατικής κρίσιμης μάζας στην 

έρευνα αριστείας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 

Οι ΜΝΤ θα προωθήσουν την έρευνα πέραν 

όσων είναι ήδη γνωστά, αποδεκτά ή 

ευρέως χρησιμοποιούμενα, και θα 

ενθαρρύνουν τη νεωτεριστική και 

οραματική σκέψη ώστε να διανοιχθούν 

πολλά υποσχόμενοι δρόμοι προς ισχυρές 

νέες τεχνολογίες, ορισμένες από τις οποίες 

θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε 

πρωτοπόρα τεχνολογικά και διανοητικά 

πρότυπα παραδείγματα για τις επόμενες 

δεκαετίες. Οι ΜΝΤ θα προωθήσουν τις 

προσπάθειες επιδίωξης ερευνητικών 

ευκαιριών μικρής κλίμακας σε όλους τους 

τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 

νεοεμφανιζόμενων θεματικών πεδίων και 

των μειζόνων επιστημονικών και 

τεχνολογικών (Ε&Τ) προκλήσεων οι 

οποίες απαιτούν συνένωση και συνεργασία 

μεταξύ προγραμμάτων σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εν λόγω 

προσέγγιση έχει γνώμονα την αριστεία και 

εκτείνεται στη διερεύνηση 

προανταγωνιστικών ιδεών με σκοπό τη 

διαμόρφωση του τεχνολογικού μέλλοντος, 

δίνοντας τη δυνατότητα στην κοινωνία να 

επωφεληθεί από την πολυεπιστημονική 

ερευνητική συνεργασία που πρέπει να 

αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

Οι ΜΝΕΤ θα προωθήσουν την έρευνα 

πέραν όσων είναι ήδη γνωστά, αποδεκτά ή 

ευρέως χρησιμοποιούμενα, και θα 

ενθαρρύνουν τη νεωτεριστική και 

οραματική σκέψη ώστε να διανοιχθούν 

πολλά υποσχόμενοι δρόμοι προς ισχυρές 

νέες τεχνολογίες, ορισμένες από τις οποίες 

θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε 

πρωτοπόρα τεχνολογικά και διανοητικά 

πρότυπα παραδείγματα για τις επόμενες 

δεκαετίες. Οι ΜΝΕΤ θα προωθήσουν τις 

προσπάθειες επιδίωξης ερευνητικών 

ευκαιριών μικρής κλίμακας σε όλους τους 

τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 

νεοεμφανιζόμενων θεματικών πεδίων και 

των μειζόνων επιστημονικών και 

τεχνολογικών (Ε&Τ) προκλήσεων οι 

οποίες απαιτούν συνένωση και συνεργασία 

μεταξύ προγραμμάτων σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εν λόγω 

προσέγγιση έχει γνώμονα την αριστεία και 

εκτείνεται στη διερεύνηση 

προανταγωνιστικών ιδεών με σκοπό τη 

διαμόρφωση του τεχνολογικού μέλλοντος, 

δίνοντας τη δυνατότητα στην κοινωνία να 

επωφεληθεί από την πολυεπιστημονική 

ερευνητική συνεργασία που πρέπει να 

αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
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επιτυγχάνοντας τη σύνδεση μεταξύ της 

έρευνας που έχει ως μοχλό την επιστήμη 

και της έρευνας που έχει ως μοχλό τις 

κοινωνιακές προκλήσεις ή την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. 

επιτυγχάνοντας τη σύνδεση μεταξύ της 

έρευνας που έχει ως μοχλό την επιστήμη 

και της έρευνας που έχει ως μοχλό 

κοινωνιακούς στόχους ή προκλήσεις ή την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 2 – σημείο 2.2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 

μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 

ολοένα και περισσότερο στην εντατική 

συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 

και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 

πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 

χημεία, επιστήμες του γήινου συστήματος, 

επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και 

γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές 

επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις 

τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην 

επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και 

νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος 

φάσματος παραγόντων της έρευνας. 

Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με 

μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται 

ολοένα και περισσότερο στην εντατική 

συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης 

και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, 

πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, 

βιομηχανική και ρομποτική, χημεία, 

φυσική, μαθηματικά, μοντελοποίηση 

φαρμάκων, επιστήμες του γήινου 

συστήματος, επιστήμες των υλικών, 

νευροεπιστήμες και γνωστικές επιστήμες, 

κοινωνικές επιστήμες ή οικονομικά), 

καθώς και με τις τέχνες και τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό απαιτεί όχι 

μόνο αριστεία στην επιστήμη και στην 

τεχνολογία, αλλά και νέα νοοτροπία και 

νεωτεριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

ενός ευρέος φάσματος παραγόντων της 

έρευνας. 

Ενώ ορισμένες ιδέες μπορούν να 

αναπτυχθούν σε μικρή κλίμακα, άλλες 

ενδέχεται να ενέχουν τόσες προκλήσεις 

που να απαιτούν ευρεία συνένωση 

προσπαθειών για σημαντικό χρονικό 

διάστημα. Αυτό έχει αναγνωριστεί από τις 

μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως, και 

υπάρχει αυξημένος παγκόσμιος 

ανταγωνισμός για τον εντοπισμό και την 

επιδίωξη νεοεμφανιζόμενων τεχνολογικών 

ευκαιριών στα όρια της επιστήμης οι 

οποίες μπορούν να δημιουργήσουν 

σημαντικό αντίκτυπο στην καινοτομία και 

οφέλη για την κοινωνία. Για να είναι 

Ενώ ορισμένες ιδέες μπορούν να 

αναπτυχθούν σε μικρή κλίμακα, άλλες 

ενδέχεται να ενέχουν τόσες προκλήσεις 

που να απαιτούν ευρεία συνένωση 

προσπαθειών για σημαντικό χρονικό 

διάστημα. Αυτό έχει αναγνωριστεί από τις 

μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως, και 

υπάρχει αυξημένος παγκόσμιος 

ανταγωνισμός για τον εντοπισμό και την 

επιδίωξη νεοεμφανιζόμενων τεχνολογικών 

ευκαιριών στα όρια της επιστήμης οι 

οποίες μπορούν να δημιουργήσουν 

σημαντικό αντίκτυπο στην καινοτομία και 

οφέλη για την κοινωνία. Για να είναι 
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αποτελεσματικές, οι εν λόγω μορφές 

δραστηριοτήτων πρέπει να εφαρμοστούν 

γρήγορα σε μεγάλη κλίμακα, 

συνενώνοντας προγράμματα σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο γύρω από κοινούς στόχους με 

σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, τη 

στήριξη συνεργειών και την επίτευξη 

βέλτιστων αποτελεσμάτων μόχλευσης. 

αποτελεσματικές, οι εν λόγω μορφές 

δραστηριοτήτων πρέπει να υλοποιηθούν με 

εμπειρογνωμοσύνη και να εφαρμοστούν 

γρήγορα σε μεγάλη κλίμακα, 

συνενώνοντας προγράμματα σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο γύρω από κοινούς στόχους με 

σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, τη 

στήριξη συνεργειών και την επίτευξη 

βέλτιστων αποτελεσμάτων μόχλευσης. 

Το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με 

μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και 

μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων 

ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση 

από τη βάση προς την κορυφή έως τη 

σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς 

νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και 

ευρείες και κοινές ερευνητικές 

πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα 

ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών 

στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία 

επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του 

ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά 

και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι 

εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να 

αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων 

θεματικών πεδίων που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με 

βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα 

ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων 

ερευνητών και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, 

και κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών 

(κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και 

ερευνητές δημόσιου τομέα) που 

συσπειρώνονται γύρω από ερευνητικά 

θεματολόγια καθώς αυτά 

σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και 

διαφοροποιούνται. 

Το πρόγραμμα για τις ΜΝΕΤ καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με 

μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και 

μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων 

ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση 

από τη βάση προς την κορυφή έως τη 

σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς 

νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και 

ευρείες και κοινές ερευνητικές 

πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα 

ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών 

στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία 

επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του 

ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά 

και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι 

εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να 

αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων 

θεματικών πεδίων που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με 

βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα 

ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων 

ερευνητών και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, 

και κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών 

(κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και 

ερευνητές δημόσιου τομέα) που 

συσπειρώνονται γύρω από εξελισσόμενα 

ερευνητικά θεματολόγια καθώς αυτά 

σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και 

διαφοροποιούνται. 
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Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 2 – σημείο 2.3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενώ το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ επιδιώκει 

να είναι οραματικό, μετασχηματιστικό και 

μη συμβατικό, οι δραστηριότητές τους 

ακολουθούν διαφορετικές λογικές, από 

εντελώς ανοικτές έως τη διάρθρωση 

θεμάτων, κοινοτήτων και χρηματοδότησης 

σε διαφορετικό βαθμό. 

Ενώ το πρόγραμμα για τις ΜΝΕΤ 

επιδιώκει να είναι οραματικό, 

μετασχηματιστικό και μη συμβατικό, οι 

δραστηριότητές τους ακολουθούν 

διαφορετικές λογικές, από εντελώς 

ανοικτές έως τη διάρθρωση θεμάτων, 

κοινοτήτων και χρηματοδότησης σε 

διαφορετικό βαθμό. 

Οι δραστηριότητες θα δώσουν 

σταθερότερη μορφή σε διαφορετικές 

λογικές δράσης, σε κατάλληλη κλίμακα, 

εντοπίζοντας και αξιοποιώντας ευκαιρίες 

μακροπρόθεσμου οφέλους για τους 

πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία: 

 

α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών 

(ανοικτές ΜΝΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν 

την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα 

εμβρυϊκού σταδίου που εξερευνά νέα 

θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές 

τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα 

υφιστάμενα παραδείγματα και 

διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια 

διαδικασία επιλογής από τη βάση στην 

κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε 

ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος 

εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων 

τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα 

με την προσέλκυση νέων και υψηλού 

δυναμικού φορέων έρευνας και 

καινοτομίας είναι καίριας σημασίας. 

α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών 

(ανοικτές ΜΝΕΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν 

την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα 

εμβρυϊκού σταδίου που εξερευνά νέα 

θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές 

τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα 

υφιστάμενα παραδείγματα και 

διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια 

διαδικασία επιλογής από τη βάση στην 

κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε 

ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος 

εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων 

τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα 

με την προσέλκυση νέων και υψηλού 

δυναμικού φορέων έρευνας και 

καινοτομίας είναι καίριας σημασίας. 

β) Με την προώθηση νεοεμφανιζόμενων 

θεματικών πεδίων και κοινοτήτων 

(«πρόδρομες ΜΝΤ»), οι ΜΝΤ θα 

αντιμετωπίσουν μια σειρά πολλά 

υποσχόμενων θεματικών πεδίων 

αναγνωριστικής έρευνας που έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν κρίσιμη 

μάζα αλληλοσχετιζόμενων έργων τα οποία, 

β) Με την προώθηση νεοεμφανιζόμενων 

θεματικών πεδίων και κοινοτήτων 

(«πρόδρομες ΜΝΕΤ») σε στενή σχέση με 

τις κοινωνιακές προκλήσεις και τα 

βιομηχανικά τεχνολογικά θέματα, οι 

ΜΝΕΤ θα αντιμετωπίσουν, σε στενή 

διασύνδεση με θέματα κοινωνικών 

προκλήσεων και βιομηχανικής υπεροχής, 
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από κοινού, συνιστούν μια ευρεία και 

πολυσχιδή εξερεύνηση θεματικών πεδίων 

και δημιουργούν μια ευρωπαϊκή δεξαμενή 

γνώσεων. 

μια σειρά πολλά υποσχόμενων θεματικών 

πεδίων αναγνωριστικής έρευνας που έχουν 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κρίσιμη 

μάζα αλληλοσχετιζόμενων έργων τα οποία, 

από κοινού, συνιστούν μια ευρεία και 

πολυσχιδή εξερεύνηση θεματικών πεδίων 

και δημιουργούν μια ευρωπαϊκή δεξαμενή 

γνώσεων. 

γ) Με την αντιμετώπιση μειζόνων 

διεπιστημονικών προκλήσεων Ε&Τ 

(«εμβληματικές ΜΝΤ»), οι ΜΝΤ θα 

στηρίξουν μια φιλόδοξη, μεγάλης 

κλίμακας έρευνα με μοχλό την επιστήμη, η 

οποία επιδιώκει την επίτευξη 

επιστημονικών ανακαλύψεων. Οι εν λόγω 

δραστηριότητες θα επωφεληθούν από την 

εναρμόνιση των ευρωπαϊκών και εθνικών 

θεματολογίων. Η επιστημονική πρόοδος 

πρέπει να παρέχει μια ισχυρή και ευρεία 

βάση για μελλοντική τεχνολογική 

καινοτομία και οικονομική εφαρμογή σε 

ποικίλους τομείς, καθώς και νέα οφέλη για 

την κοινωνία. 

γ) Με την αντιμετώπιση μειζόνων 

διεπιστημονικών προκλήσεων Ε&Τ 

(«εμβληματικές ΜΝΤ»), οι ΜΝΤ θα 

στηρίξουν μια φιλόδοξη, μεγάλης 

κλίμακας έρευνα με μοχλό την επιστήμη, η 

οποία επιδιώκει την επίτευξη 

επιστημονικών και τεχνολογικών 

ανακαλύψεων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 

θα επωφεληθούν από την εναρμόνιση των 

ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών 

θεματολογίων. Η επιστημονική πρόοδος 

πρέπει να παρέχει μια ισχυρή και ευρεία 

βάση για μελλοντική τεχνολογική 

καινοτομία και οικονομική εφαρμογή σε 

ποικίλους τομείς, καθώς και νέα οφέλη για 

την κοινωνία. 

Για κάθε δραστηριότητα θα καθοριστεί η 

σωστή μείξη ανοίγματος και ποικίλου 

βαθμού διάθρωσης θεμάτων, κοινοτήτων 

και χρηματοδότησης προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν βέλτιστα οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι. 

 

 Περισσότεροι από τους μισούς πόρους 

ΜΝΕΤ θα διατίθενται σε συνεργατική 

έρευνα αιχμής από τη βάση προς την 

κορυφή σε όλους τους τομείς. 

 Η αξιολόγηση των σχεδίων ΜΝΕΤ θα 

τηρεί αποκλειστικά αυστηρά κριτήρια 

επιστημονικής και τεχνολογικής 

αριστείας. 
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Τροπολογία  121 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 3 – τίτλος - σημείο 3.1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Κιουρί» 

3.1. Εδικός στόχος 3.1. Εδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 

βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 

του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 

προκειμένου να παραχθούν νέες 

δεξιότητες και καινοτομία και, επομένως, 

να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε 

όλους τους τομείς και περιφέρειες. 

Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η 

βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση 

των ανθρώπινων πόρων της Ευρώπης 

στην έρευνα και καινοτομία προκειμένου 

να αναπτύσσονται και να μεταφέρονται 

νέες δεξιότητες και να παράγεται νέα 

γνώση και καινοτομία και, επομένως, να 

αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε 

όλους τους τομείς και περιφέρειες. 

Οι καλά εκπαιδευμένοι, δυναμικοί και 

δημιουργικοί ερευνητές αποτελούν τη 

ζωτική πρώτη ύλη για την βέλτιστη 

επιστήμη και την πλέον παραγωγική 

καινοτομία με βάση την έρευνα. 

Οι καλά εκπαιδευμένοι, δυναμικοί και 

δημιουργικοί ερευνητές αποτελούν τη 

ζωτική πρώτη ύλη για την βέλτιστη 

επιστήμη και την πλέον παραγωγική 

καινοτομία με βάση την έρευνα. 

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει 

μια μεγάλη και διαφοροποιημένη δεξαμενή 

εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την 

έρευνα και την καινοτομία, αυτή 

χρειάζεται συνεχή ανεφοδιασμό, βελτίωση 

και προσαρμογή στις ταχέως 

εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Σήμερα μόνο το 46% αυτής της 

δεξαμενής απασχολείται στον 

επιχειρηματικό τομέα, ποσοστό πολύ 

μικρότερο από ό,τι στους κύριους 

οικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, 

π.χ. 69% στην Κίνα, 73% στην Ιαπωνία και 

80% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, 

βάσει δημογραφικών παραγόντων, ένας 

δυσανάλογος αριθμός ερευνητών θα είναι 

σε ηλικία συνταξιοδότησης τα προσεχή 

έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

πολλών ερευνητικών θέσεων εργασίας 

υψηλής ποιότητας καθώς η ένταση έρευνας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνει θα 

είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα 

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει 

μια μεγάλη και διαφοροποιημένη δεξαμενή 

εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την 

έρευνα και την καινοτομία, αυτή 

χρειάζεται συνεχή ανεφοδιασμό, βελτίωση 

και προσαρμογή στις ταχέως 

εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Σήμερα μόνο το 46% αυτής της 

δεξαμενής απασχολείται στον 

επιχειρηματικό τομέα, ποσοστό πολύ 

μικρότερο από ό,τι στους κύριους 

οικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, 

π.χ. 69% στην Κίνα, 73% στην Ιαπωνία και 

80% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, 

βάσει δημογραφικών παραγόντων, ένας 

δυσανάλογος αριθμός ερευνητών θα είναι 

σε ηλικία συνταξιοδότησης τα προσεχή 

έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

πολλών ερευνητικών θέσεων εργασίας 

υψηλής ποιότητας καθώς η ένταση έρευνας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνει θα 

είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα 
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αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα 

εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας τα 

επόμενα χρόνια. 

αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα 

εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας τα 

επόμενα χρόνια. 

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 

ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 

διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 

ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 

Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 

υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 

κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 

άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 

περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 

της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 

χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 

φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας 

που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 

του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 

ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 

ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 

παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 

2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 

υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 

άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 

20% έως το 2030. 

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 

ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 

διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 

ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 

συστήματα εποπτείας που τονώνουν τη 

μεταφορά γνώσης, την απόκτηση πείρας 

και τα δίκτυα. Η Ευρώπη πρέπει να 

αναπτύξει υπερσύγχρονα καινοτόμα 

προγράμματα κατάρτισης, τα οποία να 

συνάδουν με τις άκρως ανταγωνιστικές και 

ολοένα και περισσότερο διεπιστημονικές 

απαιτήσεις της έρευνας και της 

καινοτομίας. Θα χρειαστεί μεγάλη 

συμμετοχή επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και 

άλλων κοινωνικοοικονομικών φορέων, 

προκειμένου οι ερευνητές να αποκτήσουν 

τις εγκάρσιες δεξιότητες καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας που απαιτούνται για 

τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και να 

ενθαρρυνθούν να σταδιοδρομήσουν στη 

βιομηχανία ή στις πιο καινοτόμες 

επιχειρήσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να 

ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 

ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 

παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 

2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 

υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 

άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 

20% έως το 2030. 

 Η αύξηση της κινητικότητας των 

ερευνητών και η ενίσχυση των πόρων 

των ιδρυμάτων που προσελκύουν 

ερευνητές από άλλα κράτη μέλη θα 

ενθαρρύνει τη δημιουργία κέντρων 

αριστείας στην Ένωση. 

Η εν λόγω μεταρρύθμιση πρέπει να 

συνεχιστεί σε κάθε στάδιο της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών. Η αύξηση 

της κινητικότητας των ερευνητών σε όλα 

τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 

Η εν λόγω μεταρρύθμιση πρέπει να 

συνεχιστεί σε κάθε στάδιο της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών. Η αύξηση 

της κινητικότητας των ερευνητών σε όλα 

τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
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στο μέσο της σταδιοδρομίας, όχι μόνο 

μεταξύ χωρών, αλλά και μεταξύ δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δημιουργεί 

ισχυρό κίνητρο για μάθηση και ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων. Αποτελεί επίσης κύριο 

παράγοντα συνεργασίας μεταξύ 

πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 

βιομηχανίας μεταξύ χωρών. Ο ανθρώπινος 

παράγοντας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 

βιώσιμης συνεργασίες που είναι η βασική 

κινητήρια δύναμη για μια καινοτόμο και 

δημιουργική Ευρώπη, ικανή να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 

κοινωνίας, και αποτελεί τη λύση για την 

υπέρβαση του κατακερματισμού των 

εθνικών πολιτικών. Η συνεργασία και η 

ανταλλαγή γνώσεων, μέσω ατομικής 

κινητικότητας σε όλα τα στάδια της 

σταδιοδρομίας και μέσω ανταλλαγών 

προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στην 

έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητες 

προκειμένου η Ευρώπη να επανέλθει στο 

δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να 

αντιμετωπίσει τις κοινωνιακές προκλήσεις. 

στο μέσο της σταδιοδρομίας, όχι μόνο 

μεταξύ χωρών, αλλά και μεταξύ δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δημιουργεί 

ισχυρό κίνητρο για μάθηση και ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων. Αποτελεί επίσης κύριο 

παράγοντα συνεργασίας μεταξύ 

πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 

βιομηχανίας μεταξύ χωρών. Ο ανθρώπινος 

παράγοντας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 

βιώσιμης συνεργασίες που είναι η βασική 

κινητήρια δύναμη για μια καινοτόμο και 

δημιουργική Ευρώπη, ικανή να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 

κοινωνίας, και αποτελεί τη λύση για την 

υπέρβαση του κατακερματισμού των 

εθνικών πολιτικών. Η πρόσβαση στα 

ερευνητικά αποτελέσματα και η 

συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων, μέσω 

ατομικής κινητικότητας σε όλα τα στάδια 

της σταδιοδρομίας και μέσω ανταλλαγών 

προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στην 

έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητες 

προκειμένου η Ευρώπη να μειώσει τις 

εσωτερικές διαφορές στις ικανότητες 

έρευνας και καινοτομίας ,να επανέλθει 

στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να 

αντιμετωπίσει τις κοινωνιακές προκλήσεις. 

 Από την άποψη αυτή, το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 

να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ 

ευρωπαίων ερευνητών με την καθιέρωση 

ενός συστήματος δελτίων έρευνας που θα 

εξασφαλίζουν ερευνητικά κονδύλια για 

ερευνητές που μετακινούνται σε 

πανεπιστήμια σε όλα τα κράτη μέλη, 

συμβάλλοντας στη δημιουργία κέντρων 

αριστείας, στην ανεξαρτησία των 

πανεπιστημίων και στην αύξηση της 

κινητικότητας μεταξύ των ερευνητών· 

 Τα προγράμματα κινητικότητας θα 

εξασφαλίσουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα 

περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση 

των φραγμών στην κινητικότητα των 

ερευνητριών. 

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 

ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 

ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 
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και της καινοτομίας, πρέπει να 

προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 

και γυναίκες για να ακολουθήσουν 

ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 

ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 

περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. 

Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 

Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 

θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 

εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι 

υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες 

απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 

αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 

που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

και της καινοτομίας, πρέπει να 

προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 

και γυναίκες για να ακολουθήσουν 

ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 

ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 

περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. 

Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 

Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 

θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 

εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι 

υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες 

απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 

αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 

που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 3 – σημείο 3.2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

3.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Ούτε η χρηματοδότηση της Ένωσης από 

μόνη της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την 

πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη 

μέλη έχουν πραγματοποιήσει 

μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 

οικείων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των 

οικείων συστημάτων κατάρτισης, η 

πρόοδος εξακολουθεί να είναι 

ανομοιογενής στην Ευρώπη, με μεγάλες 

διαφορές μεταξύ χωρών. Συνολικά, η 

επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

γενικά παραμένει μέτρια στην Ευρώπη. Το 

ίδιο ισχύει για την ισότητα των φύλων και 

τις προσπάθειες προσέλκυσης φοιτητών 

και ερευνητών εκτός του ΕΧΕ. Επί του 

παρόντος, περίπου το 20% των υποψήφιων 

διδακτόρων στην Ένωση είναι πολίτες 

τρίτων χωρών, ενώ περίπου το 35% στις 

Ούτε η χρηματοδότηση της Ένωσης από 

μόνη της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την 

πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη 

μέλη έχουν πραγματοποιήσει 

μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 

οικείων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των 

οικείων συστημάτων κατάρτισης, η 

πρόοδος εξακολουθεί να είναι 

ανομοιογενής στην Ευρώπη, με μεγάλες 

διαφορές μεταξύ χωρών. Συνολικά, η 

επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

γενικά παραμένει μέτρια στην Ευρώπη. Το 

ίδιο ισχύει για την ισότητα των φύλων και 

τις προσπάθειες προσέλκυσης φοιτητών 

και ερευνητών εκτός του ΕΧΕ. Επί του 

παρόντος, περίπου το 20% των υποψήφιων 

διδακτόρων στην Ένωση είναι πολίτες 

τρίτων χωρών, ενώ περίπου το 35% στις 
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Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

προέρχονται από το εξωτερικό. Για την 

επιτάχυνση της εν λόγω αλλαγής 

απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση η 

οποία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα σε 

επίπεδο Ένωσης. Η χρηματοδότηση της 

Ένωσης είναι καίριας σημασίας για τη 

δημιουργία κινήτρων και την προώθηση 

των απαραίτητων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων. 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

προέρχονται από το εξωτερικό. Για την 

επιτάχυνση της εν λόγω αλλαγής 

απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση η 

οποία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα σε 

επίπεδο Ένωσης. Η χρηματοδότηση της 

Ένωσης είναι καίριας σημασίας για τη 

δημιουργία κινήτρων και την προώθηση 

των απαραίτητων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων. 

Οι ευρωπαϊκές δράσεις «Μαρία Κιουρί» 

σημείωσαν αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά 

στην προώθηση της κινητικότητας, τόσο 

της διακρατικής όσο και της διατομεακής, 

και το άνοιγμα της ερευνητικής 

σταδιοδρομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, με άριστες συνθήκες 

απασχόλησης και εργασίας σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και 

τον Κώδικα Δεοντολογίας. Δεν υπάρχει 

ισοδύναμο στα κράτη μέλη όσον αφορά 

την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής τους, 

τη χρηματοδότηση, τον διεθνή χαρακτήρα, 

την παραγωγή και μεταφορά γνώσης. 

Έχουν ενισχύσει τους πόρους των 

ιδρυμάτων εκείνων που είναι σε θέση να 

προσελκύσουν ερευνητές σε διεθνές 

επίπεδο και, ως εκ τούτου, έχουν 

ενθαρρύνει την εξάπλωση των κέντρων 

αριστείας σε ολόκληρη την Ένωση. Έχουν 

λειτουργήσει υποδειγματικά με αισθητή 

διαρθρωτική επίδραση μέσω της διάδοσης 

των βέλτιστων πρακτικών τους σε εθνικό 

επίπεδο. Η προσέγγισή από τη βάση προς 

την κορυφή που υιοθετήθηκε από τις 

δράσεις «Μαρία Κιουρί» έχει επιτρέψει 

επίσης στη μεγάλη πλειονότητα των εν 

λόγω ιδρυμάτων να καταρτίσουν μια νέα 

γενιά ερευνητών και να αναβαθμίσουν τις 

δεξιότητές της, ώστε να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις 

της κοινωνίας. 

Οι ευρωπαϊκές δράσεις «Μαρία 

Σκουοντόφσκα-Κιουρί» σημείωσαν 

αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά στην 

προώθηση της κινητικότητας, τόσο της 

διακρατικής όσο και της διατομεακής, και 

το άνοιγμα της ερευνητικής σταδιοδρομίας 

σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με 

άριστες συνθήκες απασχόλησης και 

εργασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα 

Δεοντολογίας. Δεν υπάρχει ισοδύναμο στα 

κράτη μέλη όσον αφορά την κλίμακα και 

το πεδίο εφαρμογής τους, τη 

χρηματοδότηση, τον διεθνή χαρακτήρα, 

την παραγωγή και μεταφορά γνώσης. 

Έχουν ενισχύσει τους πόρους των 

ιδρυμάτων εκείνων που είναι σε θέση να 

προσελκύσουν ερευνητές σε διεθνές 

επίπεδο και, ως εκ τούτου, έχουν 

ενθαρρύνει την εξάπλωση των κέντρων 

αριστείας σε ολόκληρη την Ένωση. Έχουν 

λειτουργήσει υποδειγματικά με αισθητή 

διαρθρωτική επίδραση μέσω της διάδοσης 

των βέλτιστων πρακτικών τους σε εθνικό 

επίπεδο. Η προσέγγισή από τη βάση προς 

την κορυφή που υιοθετήθηκε από τις 

δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» 

έχει επιτρέψει επίσης στη μεγάλη 

πλειονότητα των εν λόγω ιδρυμάτων να 

καταρτίσουν μια νέα γενιά ερευνητών και 

να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές της, ώστε 

να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις 

μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων 

«Μαρία Κιουρί» θα συμβάλλει σημαντικά 

στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας. Με την πανευρωπαϊκή 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων 

«Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» θα 

συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Με την 
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ανταγωνιστική δομή χρηματοδότησής 

τους, οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» θα 

ενθαρρύνουν νέες, δημιουργικές και 

καινοτόμες μορφές κατάρτισης, όπως τα 

βιομηχανικά διδακτορικά, στα οποία 

συμμετέχουν φορείς από την εκπαίδευση, 

την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίοι 

πρέπει να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο 

επίπεδο για να αποκτήσουν φήμη 

αριστείας. Με την παροχή 

χρηματοδότησης από την Ένωση στα 

καλύτερα προγράμματα έρευνας και 

κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για 

καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην 

Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την 

ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την 

κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων 

διδακτορικών σπουδών. 

πανευρωπαϊκή ανταγωνιστική δομή 

χρηματοδότησής τους, οι δράσεις «Μαρία 

Σκουοντόφσκα-Κιουρί» θα ενθαρρύνουν 

νέες, δημιουργικές και καινοτόμες μορφές 

κατάρτισης, όπως τα κοινά ή πολλαπλά 

διδακτορικά διπλώματα, τα βιομηχανικά 

διδακτορικά διπλώματα, στα οποία 

συμμετέχουν φορείς από την εκπαίδευση, 

την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίοι 

πρέπει να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο 

επίπεδο για να αποκτήσουν φήμη 

αριστείας. Με την παροχή 

χρηματοδότησης από την Ένωση στα 

καλύτερα προγράμματα έρευνας και 

κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για 

καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην 

Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την 

ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την 

κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων 

διδακτορικών σπουδών. 

Οι υποτροφίες «Μαρία Κιουρί» θα 

επεκταθούν επίσης στην προσωρινή 

κινητικότητα πεπειραμένων ερευνητών και 

μηχανικών από δημόσια ιδρύματα προς τον 

ιδιωτικό τομέα ή αντιστρόφως, 

ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά 

κέντρα και τις επιχειρήσεις να 

συνεργαστούν μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο. Με τη συνδρομή του 

καθιερωμένου, διαφανούς και δίκαιου 

συστήματος αξιολόγησής τους, οι δράσεις 

«Μαρία Κιουρί» θα εντοπίσουν τα 

εξαιρετικά ταλέντα στην έρευνα και την 

καινοτομία στο πλαίσιο διεθνούς 

συναγωνισμού, ο οποίος διασφαλίζει κύρος 

και, ως εκ τούτου, παρέχει κίνητρα στους 

ερευνητές να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία 

τους στην Ευρώπη. 

Οι υποτροφίες «Μαρία Σκουοντόφσκα-

Κιουρί» θα επεκταθούν επίσης στην 

προσωρινή κινητικότητα πρωτόπειρων και 

πεπειραμένων ερευνητών, καθώς και 

μηχανικών από δημόσια ιδρύματα προς τον 

ιδιωτικό τομέα ή αντιστρόφως, 

ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά 

κέντρα και τις επιχειρήσεις να 

συνεργαστούν μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο. Με τη συνδρομή του 

καθιερωμένου, διαφανούς και δίκαιου 

συστήματος αξιολόγησής τους, οι δράσεις 

«Μαρία Σκουοντόφσκα Κιουρί» θα 

εντοπίσουν τα εξαιρετικά ταλέντα στην 

έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο 

διεθνούς συναγωνισμού, ο οποίος 

διασφαλίζει κύρος και, ως εκ τούτου, 

παρέχει κίνητρα στους ερευνητές να 

συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στην 

Ευρώπη. 

Οι κοινωνιακές προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν από υψηλής εξειδίκευσης 

ερευνητές και προσωπικό καινοτομίας δεν 

αποτελούν μόνο πρόβλημα της Ευρώπης. 

Υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις 

κολοσσιαίας πολυπλοκότητας και 

Οι κοινωνιακές προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν από υψηλής εξειδίκευσης 

ερευνητές και προσωπικό καινοτομίας δεν 

αποτελούν μόνο πρόβλημα της Ευρώπης. 

Υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις 

κολοσσιαίας πολυπλοκότητας και 
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μεγέθους. Οι καλύτεροι ερευνητές στην 

Ευρώπη και στον κόσμο πρέπει να 

συνεργαστούν διακρατικά, διατομεακά και 

διεπιστημονικά. Οι δράσεις «Μαρία 

Κιουρί» θα διαδραματίσουν εν προκειμένω 

καίριας σημασίας ρόλο στηρίζοντας τις 

ανταλλαγές προσωπικού, οι οποίες θα 

προωθήσουν τη συνεργατική σκέψη μέσω 

της διεθνούς και διατομεακής ανταλλαγής 

γνώσεων που είναι καίριας σημασίας για 

μια ανοικτή καινοτομία. 

μεγέθους. Οι καλύτεροι ερευνητές στην 

Ευρώπη και στον κόσμο πρέπει να 

συνεργαστούν διακρατικά, διατομεακά και 

διεπιστημονικά. Οι δράσεις «Μαρία 

Σκουοντόφσκα-Κιουρί» θα 

διαδραματίσουν εν προκειμένω καίριας 

σημασίας ρόλο στηρίζοντας τις ανταλλαγές 

προσωπικού, οι οποίες θα προωθήσουν τη 

συνεργατική σκέψη μέσω της διεθνούς και 

διατομεακής ανταλλαγής γνώσεων που 

είναι καίριας σημασίας για μια ανοικτή 

καινοτομία. 

Η επέκταση του μηχανισμού 

συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία 

Κιουρί» είναι καίριας σημασίας για την 

επέκταση της δεξαμενής ταλέντων της 

Ευρώπης. Οι αριθμητικές και διαρθρωτικές 

επιπτώσεις της δράσης της Ένωσης θα 

αυξηθούν με την προσέλκυση 

περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς και 

ιδιωτικής χρηματοδότησης για τη 

δημιουργία νέων προγραμμάτων και το 

άνοιγμα των υφιστάμενων στη διεθνή και 

διατομεακή κατάρτιση, την κινητικότητα 

και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ένας 

τέτοιος μηχανισμός θα σφυρηλατήσει 

ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των 

προσπαθειών έρευνας και εκπαίδευσης σε 

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. 

Η επέκταση του μηχανισμού 

συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία 

Σκουοντόφσκα-Κιουρί» είναι καίριας 

σημασίας για την επέκταση της δεξαμενής 

ταλέντων της Ευρώπης. Οι αριθμητικές και 

διαρθρωτικές επιπτώσεις της δράσης της 

Ένωσης θα αυξηθούν με την προσέλκυση 

περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς και 

δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης 

για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων με 

παρόμοιους και συμπληρωματικούς 

στόχους, και το άνοιγμα των υφιστάμενων 

στη διεθνή και διατομεακή κατάρτιση, την 

κινητικότητα και την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας. Ένας τέτοιος μηχανισμός 

θα σφυρηλατήσει ισχυρότερους δεσμούς 

μεταξύ των προσπαθειών έρευνας και 

εκπαίδευσης σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο. 

Όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής 

της πρόκλησης θα συμβάλλουν στη 

δημιουργία ενός εντελώς νέου τρόπου 

σκέψης στην Ευρώπη, ο οποίος είναι 

καίριας σημασίας για τη δημιουργικότητα 

και την καινοτομία. Τα μέτρα 

χρηματοδότησης «Μαρία Κιουρί» θα 

ενισχύσουν τη συγκέντρωση πόρων στην 

Ευρώπη και, συνεπώς, θα οδηγήσουν σε 

βελτίωση του συντονισμού και της 

διακυβέρνησης όσον αφορά την 

κατάρτιση, την κινητικότητα και την 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών. 

Θα συμβάλλουν στους πολιτικούς στόχους 

που περιγράφονται στην «Ένωση 

Καινοτομίας,» στη «Νεολαία σε κίνηση» 

Όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής 

της πρόκλησης θα συμβάλλουν στη 

δημιουργία ενός εντελώς νέου τρόπου 

σκέψης στην Ευρώπη, ο οποίος είναι 

καίριας σημασίας για τη δημιουργικότητα 

και την καινοτομία. Τα μέτρα 

χρηματοδότησης «Μαρία Σκουοντόφσκα-

Κιουρί» θα ενισχύσουν τη συγκέντρωση 

πόρων στην Ευρώπη και, συνεπώς, θα 

οδηγήσουν σε βελτίωση του συντονισμού 

και της διακυβέρνησης όσον αφορά την 

κατάρτιση, την κινητικότητα και την 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών. 

Θα συμβάλλουν στους πολιτικούς στόχους 

που περιγράφονται στην «Ένωση 

Καινοτομίας,» στη «Νεολαία σε κίνηση» 
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και στο «Θεματολόγιο για νέες δεξιότητες 

και θέσεις εργασίας», και θα είναι ζωτικής 

σημασίας για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

και στο «Θεματολόγιο για νέες δεξιότητες 

και θέσεις εργασίας», και θα είναι ζωτικής 

σημασίας για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 3 – σημείο 3.3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

α) Προώθηση νέων δεξιοτήτων μέσω της 

άριστης αρχικής κατάρτισης των 

ερευνητών 

α) Προώθηση νέων δεξιοτήτων μέσω της 

άριστης αρχικής κατάρτισης των 

ερευνητών 

Σκοπός είναι να καταρτιστεί μια νέα γενιά 

δημιουργικών και καινοτόμων ερευνητών, 

ικανών να μετατρέψουν τις γνώσεις και τις 

ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες προς 

όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας 

στην Ένωση. 

Σκοπός είναι να καταρτιστεί μια νέα γενιά 

δημιουργικών και καινοτόμων ερευνητών, 

ικανών να μετατρέψουν τις γνώσεις και τις 

ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες προς 

όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας 

στην Ένωση. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην παροχή άριστης και καινοτόμου 

κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 

διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 

προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 

διαφορετικές χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων 

μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην παροχή άριστης και καινοτόμου 

κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 

διεπιστημονικών έργων, συστημάτων 

εποπτείας για τη μεταφορά γνώσης και 

πείρας μεταξύ ερευνητών ή διδακτορικών 

προγραμμάτων, τα οποία θα επιτρέπουν 

στους ερευνητές να διαμορφώνουν το 

ερευνητικό τους πρόγραμμα και στα 

οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 

και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες 

από διαφορετικές χώρες. Αυτό θα 

αναπτύξει και θα βελτιώσει τις προοπτικές 

σταδιοδρομίας των νέων μεταπτυχιακών 

ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα. 

β) Προαγωγή της αριστείας μέσω 

διασυνοριακής και διατομεακής 

κινητικότητας 

β) Προαγωγή της αριστείας μέσω 

διασυνοριακής και διατομεακής 

κινητικότητας 

Σκοπός είναι η ενίσχυση του δημιουργικού 

και καινοτόμου δυναμικού των 

Σκοπός είναι η ενίσχυση του δημιουργικού 

και καινοτόμου δυναμικού των 
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πεπειραμένων ερευνητών σε όλα τα 

επίπεδα της σταδιοδρομίας, 

δημιουργώντας ευκαιρίες για 

διασυνοριακή και διατομεακή 

κινητικότητα. 

πεπειραμένων ερευνητών σε όλα τα 

επίπεδα της σταδιοδρομίας, 

δημιουργώντας ευκαιρίες για 

διασυνοριακή και διατομεακή 

κινητικότητα. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 

ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 

τις ικανότητές τους μέσω της 

κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 

και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 

επανέναρξης της ερευνητικής 

σταδιοδρομίας μετά από διακοπή. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 

ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 

τις ικανότητές τους μέσω της 

κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 

και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, 

παρέχοντας στους ερευνητές τη 

δυνατότητα κατάρτισης και απόκτησης 

νέων γνώσεων σε ερευνητικούς 

οργανισμούς τρίτων χωρών υψηλού 

επιπέδου και καλωσορίζοντάς τους πίσω 

στην Ευρώπη εάν αποφασίσουν να 

επιστρέψουν. Θα υποστηριχθούν επίσης οι 

ευκαιρίες επανέναρξης της ερευνητικής 

σταδιοδρομίας μετά από διακοπή. Για να 

ενισχυθεί ο καινοτόμος χαρακτήρας του 

ιδιωτικού τομέα, θα δοθεί έμφαση στη 

διατομεακή κινητικότητα. 

γ) Τόνωση της καινοτομίας μέσω γόνιμης 

αλληλεπίδρασης των γνώσεων 

γ) Τόνωση της καινοτομίας μέσω γόνιμης 

αλληλεπίδρασης των γνώσεων 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της διεθνούς 

διασυνοριακής και διατομεακής 

συνεργασίας στην έρευνα και την 

καινοτομία μέσω ανταλλαγών προσωπικού 

έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η καλύτερη αντιμετώπιση 

παγκόσμιων προκλήσεων. 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της διεθνούς 

διασυνοριακής και διατομεακής 

συνεργασίας στην έρευνα και την 

καινοτομία μέσω ανταλλαγών προσωπικού 

έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η καλύτερη αντιμετώπιση 

παγκόσμιων προκλήσεων. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων 

ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 

καινοτομίας μέσω συμπράξεων 

πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 

επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 

κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 

εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως. 

Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στη στήριξη των ανταλλαγών προσωπικού 

έρευνας και καινοτομίας μέσω 

συμπράξεων πανεπιστημίων, ερευνητικών 

ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και 

άλλων κοινωνικοοικονομικών ομάδων, 

τόσο εντός της Ευρώπης, όσο και 

παγκοσμίως. Συμπεριλαμβάνεται η 

προώθηση της συνεργασίας με τρίτες 

χώρες. 

δ) Αύξηση του διαρθρωτικού αντικτύπου δ) Αύξηση του διαρθρωτικού αντικτύπου 
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με συγχρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων 

με συγχρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων 

Σκοπός είναι να αυξηθεί, με την 

προσέλκυση πρόσθετων κονδυλίων, ο 

αριθμητικός και διαρθρωτικός αντίκτυπος 

των δράσεων «Μαρία Κιουρί» και να 

προωθηθεί η αριστεία σε εθνικό επίπεδο 

όσον αφορά την κατάρτιση, την 

κινητικότητα και την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών. 

Σκοπός είναι να αυξηθεί, με την 

προσέλκυση πρόσθετων κονδυλίων, ο 

αριθμητικός και διαρθρωτικός αντίκτυπος 

των δράσεων «Μαρία Σκουοντόφσκα 

Κιουρί» και να προωθηθεί η αριστεία σε 

εθνικό επίπεδο όσον αφορά την κατάρτιση, 

την κινητικότητα και την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός 

μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των 

περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 

οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα 

προγράμματα και να ανοίξουν τα 

υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή 

κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την 

ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην 

Ευρώπη σε όλα τα στάδια της 

σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του 

διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την 

ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και 

επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα 

προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές 

σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές 

διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές 

συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη 

συνεργασία στην έρευνα και την 

καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, 

ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 

και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 

διεθνείς οργανισμούς. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός 

μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των 

περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 

οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα 

προγράμματα και να προσαρμόσουν τα 

υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή 

κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την 

ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην 

Ευρώπη σε όλα τα στάδια της 

σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του 

διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την 

ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και 

επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα 

προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές 

σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές 

διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές 

συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη 

συνεργασία στην έρευνα και την 

καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, 

ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 

και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 

διεθνείς οργανισμούς. Πρέπει να δοθεί 

προσοχή στην αριστεία και την ισότητα. 

ε) Ειδική στήριξη και πολιτική δράση ε) Ειδική στήριξη και πολιτική δράση 

Οι σκοποί συνίστανται στην 

παρακολούθηση της προόδου, στον 

εντοπισμό των κενών που υπάρχουν τις 

δράσεις «Μαρία Κιουρί» και στην αύξηση 

του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 

θα εκπονηθούν δείκτες και θα αναλυθούν 

δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα, τις 

δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των 

ερευνητών, επιζητώντας συνέργειες και 

στενό συντονισμό με τις δράσεις στήριξης 

Οι σκοποί συνίστανται στην 

παρακολούθηση της προόδου, στον 

εντοπισμό των κενών και των φραγμών 

που υπάρχουν τις δράσεις «Μαρία 

Σκουοντόφσκα-Κιουρί» και στην αύξηση 

του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 

θα εκπονηθούν δείκτες και θα αναλυθούν 

δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα, τις 

δεξιότητες, τη σταδιοδρομία και την 

ισότητα των φύλων των ερευνητών, 



 

PE489.637v03-00 124/710 RR\922943EL.doc 

EL 

της πολιτικής που αφορούν τους 

ερευνητές, τους εργοδότες και τους 

χρηματοδότες τους και οι οποίες 

διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 

δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

τη σημασία και την ελκυστικότητα της 

ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 

καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 

στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 

Κιουρί». 

επιζητώντας συνέργειες και στενό 

συντονισμό με τις δράσεις στήριξης της 

πολιτικής που αφορούν τους ερευνητές, 

τους εργοδότες και τους χρηματοδότες 

τους και οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο 

της εγκάρσιας πρόκλησης «Επιστήμη με 

την κοινωνία για την κοινωνία.». Η 

δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

τη σημασία και την ελκυστικότητα της 

ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 

καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 

στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 

Σκουοντόφσκα-Κιουρί». Περιλαμβάνει 

επίσης ειδικά μέτρα με στόχο την άρση 

των φραγμών στην εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας, ακόμα και για εκείνους 

που έχουν κάνει διάλειμμα στη 

σταδιοδρομία τους. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - Μέρος Ι - ενότητα 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ερευνητικές Υποδομές 4. Ερευνητικές Υποδομές 

4.1 Ειδικός στόχος 4.1 Ειδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος είναι να αποκτήσει η 

Ευρώπη ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας 

κλάσης οι οποίες είναι προσβάσιμες από 

όλους τους ερευνητές στην Ευρώπη και 

πέραν αυτής, και να αξιοποιηθεί πλήρως το 

δυναμικό τους για επιστημονική πρόοδο 

και καινοτομία. 

Ο ειδικός στόχος είναι να αποκτήσει η 

Ευρώπη ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας 

κλάσης οι οποίες είναι προσβάσιμες από 

όλους τους ερευνητές στην Ευρώπη και 

πέραν αυτής, και να αξιοποιηθεί πλήρως το 

δυναμικό τους για επιστημονική πρόοδο 

και καινοτομία. 

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 

κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 

εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 

ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 

στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 

είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 

υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 

κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 

εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 

ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 

στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 

είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 

υπερυπολογιστές, εργαστηριακές 
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νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 

νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 

γονιδιωματική και τις κοινωνικές 

επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 

γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 

μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές 

υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή 

της έρευνας που απαιτείται για την 

αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 

προκλήσεων — ενέργεια, αλλαγή του 

κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 

και ευεξία για όλους. Προωθούν τη 

συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ 

επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν 

έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό 

χώρο για την επιγραμμική έρευνα. 

Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και 

ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους 

επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη 

και τον κόσμο, και ενισχύουν την 

επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν την 

αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 

έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 

αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 

προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 

γένει. 

εγκαταστάσεις, πηγές ακτινοβολίας για 

νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους και 

προηγμένο εξοπλισμό μετρήσεων για τις 

νανοτεχνολογίες, ειδικά εξοπλισμένα 

εργαστήρια για βιολογική και ιατρική 

έρευνα, βάσεις δεδομένων για τη 

γονιδιωματική και τις κοινωνικές 

επιστήμες, παρατηρητήρια και αισθητήρες 

για τις γεωεπιστήμες και το περιβάλλον, 

ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας για 

μεταφορά δεδομένων, κ.λπ.. Οι 

ερευνητικές υποδομές είναι αναγκαίες για 

τη διεξαγωγή της έρευνας που απαιτείται 

για την αντιμετώπιση μειζόνων 

κοινωνιακών προκλήσεων — ενέργεια, 

αλλαγή του κλίματος, βιοοικονομία και δια 

βίου υγεία και ευεξία για όλους, μεταξύ 

άλλων. Προωθούν τη συνεργασία δια των 

συνόρων και μεταξύ επιστημονικών 

κλάδων και δημιουργούν έναν απρόσκοπτο 

και ανοικτό ευρωπαϊκό χώρο για την 

επιγραμμική έρευνα. Προάγουν την 

κινητικότητα ατόμων και ιδεών, φέρνουν 

σε επαφή τους καλύτερους επιστήμονες 

από ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, 

και ενισχύουν την επιστημονική 

εκπαίδευση. Η κατασκευή αποτελεί 

πρόκληση για τους ερευνητές και τις 

καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτύξουν 

τεχνολογίες αιχμής. Με τον τρόπο αυτό, 

ενισχύουν την καινοτόμο βιομηχανία 

υψηλής τεχνολογίας της Ευρώπης. 
Προωθούν την αριστεία στις ευρωπαϊκές 

κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, και 

μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές 

περιπτώσεις προβολής της επιστήμης στην 

κοινωνία εν γένει. 

Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια 

κατάλληλη, σταθερή βάση για την 

κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 

ερευνητικών υποδομών προκειμένου η 

έρευνά της να παραμείνει παγκόσμιας 

κλάσης. Αυτό απαιτεί ουσιαστική και 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 

ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών 

χρηματοδοτών, για την οποία θα 

επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με την 

Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια 

κατάλληλη, σταθερή βάση για την 

κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 

ερευνητικών υποδομών, και να επιλέξει 

και να τις κατατάξει κατά σειρά 

προτεραιότητας βάσει κριτηρίων 

ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, 

ποιότητας και συνάφειας της ΕΕ 
προκειμένου η έρευνά της να παραμείνει 

παγκόσμιας κλάσης. Αυτό απαιτεί 
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πολιτική συνοχής προκειμένου να 

διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια 

συνεκτική προσέγγιση. 

ουσιαστική και αποτελεσματική 

συνεργασία μεταξύ ενωσιακών, εθνικών 

και περιφερειακών χρηματοδοτών, για την 

οποία θα επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με 

την πολιτική συνοχής προκειμένου να 

διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια 

συνεκτική προσέγγιση. 

Αυτός ο ειδικός στόχος αντιμετωπίζει μια 

κύρια δέσμευση της εμβληματικής 

πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας», η 

οποία υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές 

παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 

καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη 

έρευνα και καινοτομία. Η πρωτοβουλία 

τονίζει την ανάγκη συνένωσης των πόρων 

σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο, προκειμένου να κατασκευαστούν 

και να λειτουργήσουν ερευνητικές 

υποδομές. Επίσης, η εμβληματική 

πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για 

την Ευρώπη» δίνει έμφαση στην ανάγκη 

ενίσχυσης των ηλεκτρονικών υποδομών 

της Ευρώπης και στη σημασία της 

ανάπτυξης συσπειρώσεων καινοτομίας για 

τη δημιουργία πλεονεκτήματος της 

Ευρώπης στην καινοτομία. 

Αυτός ο ειδικός στόχος αντιμετωπίζει μια 

κύρια δέσμευση της εμβληματικής 

πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας», η 

οποία υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές 

παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 

καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη 

έρευνα και καινοτομία. Η πρωτοβουλία 

τονίζει την ανάγκη συνένωσης των πόρων 

σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο, προκειμένου να κατασκευαστούν 

και να λειτουργήσουν αυτές οι ερευνητικές 

υποδομές. Επίσης, η εμβληματική 

πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για 

την Ευρώπη» δίνει έμφαση στην ανάγκη 

ενίσχυσης των ηλεκτρονικών υποδομών 

της Ευρώπης και στη σημασία της 

ανάπτυξης συσπειρώσεων καινοτομίας για 

τη δημιουργία πλεονεκτήματος της 

Ευρώπης στην καινοτομία. 

4.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

4.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 

καθίστανται ολοένα και περισσότερο 

πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας 

συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού 

εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και 

πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική 

συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 

διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 

όλες τις ερευνητικές υποδομές που 

χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των 

ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 

αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την 

υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις 

υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 

Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), 

την ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών 

ερευνητικών εγκαταστάσεων και την 

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 

καθίστανται ολοένα και περισσότερο 

πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας 

συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού 

εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και 

πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική 

συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν 

διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει 

όλες τις ερευνητικές υποδομές που 

χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των 

ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει 

αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την 

υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις 

υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 

Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), 

την ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών 

ερευνητικών εγκαταστάσεων και την 
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ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που 

υποστηρίζουν τον ψηφιακό Ευρωπαϊκό 

Χώρο Έρευνας. Τα δίκτυα ερευνητικών 

υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη 

ενισχύουν την οικεία βάση ανθρώπινου 

κεφαλαίου, παρέχοντας κατάρτιση 

παγκόσμιας κλάσης σε μια νέα γενιά 

ερευνητών και μηχανικών, και 

προωθώντας τη διεπιστημονική 

συνεργασία. 

ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που 

υποστηρίζουν έναν ανοιχτό, ψηφιακά 

συνδεδεμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

Τα δίκτυα ερευνητικών υποδομών σε 

ολόκληρη την Ευρώπη ενισχύουν την 

οικεία βάση ανθρώπινου κεφαλαίου, 

παρέχοντας κατάρτιση παγκόσμιας κλάσης 

σε μια νέα γενιά ερευνητών και 

μηχανικών, και προωθώντας τη 

διεπιστημονική συνεργασία. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 

χρήση των ερευνητικών υποδομών σε 

επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά 

στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών 

παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και 

χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 

Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 

στήριξη των υποδομών σε επίπεδο 

Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας 

νέων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας 

πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 

υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 

περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 

διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 

αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη 

να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 

προσπαθειών και να συντονιστεί και να 

εξορθολογιστεί η χρήση των 

εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν 

οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί 

επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε 

λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη 

χρήση των καλύτερων ερευνητικών 

υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 

συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ενώ ο 

ρόλος των κρατών μελών παραμένει 

κεντρικός στην ανάπτυξη και 

χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η 

Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη 

στήριξη των υποδομών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όπως στην ενθάρρυνση του 

συντονισμού των κατά τόπους 

ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, 

στην προώθηση της δημιουργίας νέων και 

ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων, στο 

άνοιγμα και την στήριξη της ευρείας 

πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές 

υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι 

περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 

διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και 

αποτελεσματικές. Επιβάλλεται να 

αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη και η 

διασπορά των προσπαθειών, να ενισχυθεί 

η συντονισμένη και αποτελεσματική 
χρήση των εγκαταστάσεων και, όπου είναι 

σκόπιμο, να συγκεντρωθούν πόροι έτσι 

ώστε η Ένωση να μπορέσει επίσης να 

αποκτήσει και να θέσει σε λειτουργία 

ερευνητικές υποδομές ανά τον κόσμο. 

 Οι ΤΠΕ αλλάζουν το πρόσωπο της 

επιστήμης, επιτρέποντας την εξ 

αποστάσεως συνεργασία, την 

επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, 

τη διεξαγωγή πειραμάτων in silico και 

την πρόσβαση σε απομακρυσμένες πηγές. 

Η έρευνα λοιπόν καθίσταται ολοένα και 

πιο διακρατική και διεπιστημονική, 
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προϋποθέτοντας τη χρήση υποδομών 

ΤΠΕ εξίσου υπερεθνικών όσο και η ίδια η 

επιστήμη. Επομένως, θα πρέπει ένα 

σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού για 

τον συγκεκριμένο στόχο να διατεθεί για 

την έρευνα και την καινοτομία στις 

ηλεκτρονικές υποδομές. 

Η αποδοτικότητα ως προς την κλίμακα και 

το πεδίο εφαρμογής που επιτυγχάνει η 

ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς την 

κατασκευή, χρήση και διαχείριση 

ερευνητικών υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 

υποδομών, θα συμβάλλει σημαντικά στην 

προώθηση του δυναμικού έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρώπης. 

Η αποδοτικότητα ως προς την κλίμακα και 

το πεδίο εφαρμογής που επιτυγχάνει η 

ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς την 

κατασκευή, χρήση και διαχείριση 

ερευνητικών υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 

υποδομών, θα συμβάλλει σημαντικά στην 

προώθηση του δυναμικού έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρώπης και θα 

καταστήσει την ΕΕ πιο ανταγωνιστική σε 

διεθνές επίπεδο. 

4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών 

υποδομών για το 2020 και πέραν αυτού, 

προωθώντας το δυναμικό καινοτομίας και 

το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και 

ενισχύοντας την ευρωπαϊκή πολιτική για 

τις ερευνητικές υποδομές. 

Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών 

υποδομών για το 2020 και πέραν αυτού, 

προωθώντας το δυναμικό καινοτομίας και 

τους ανθρώπινους πόρους τους, και 

ενισχύοντας την ευρωπαϊκή πολιτική για 

τις ερευνητικές υποδομές. 

α) Ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 

ερευνητικών υποδομών για το 2020 και 

πέραν αυτού 

α) Ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 

ερευνητικών υποδομών για το 2020 και 

πέραν αυτού 

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 

υλοποίησης και λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 

Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και 

άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας 

κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών 

εγκαταστάσεων· η ενοποίηση των εθνικών 

ερευνητικών υποδομών και η πρόσβαση σε 

αυτές· και η ανάπτυξη, εξάπλωση και 

λειτουργία ηλεκτρονικών υποδομών. 

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 

υλοποίησης, λειτουργίας και διακρατικής 

πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 

Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) 

και άλλων ερευνητικών υποδομών 

παγκόσμιας κλάσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 

περιφερειακών εταιρικών εγκαταστάσεων 

αριστείας, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 

καθώς και της διακρατικής πρόσβασης 

σε παγκόσμιας κλάσης ευρωπαϊκές 

ερευνητικές υποδομές· η ενοποίηση των 

εθνικών ερευνητικών υποδομών και η 

διακρατική πρόσβαση σ' αυτές, και η 

ανάπτυξη, εξάπλωση και λειτουργία 

ηλεκτρονικών υποδομών προκειμένου να 

διασφαλιστεί η παγκόσμια πρωτοπορία 
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ως προς τις ικανότητες δικτύωσης, 

υπολογιστικής και επιστημονικών 

δεδομένων. 

β) Προώθηση του δυναμικού καινοτομίας 

των ερευνητικών υποδομών και του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου τους 

β) Προώθηση του δυναμικού καινοτομίας 

των ερευνητικών υποδομών και του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου τους 

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι 

ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν 

ως πρώιμοι αποδέκτες τεχνολογίας, να 

προωθηθούν οι συμπράξεις Ε&Α με τη 

βιομηχανία, να διευκολυνθεί η 

βιομηχανική χρήση των ερευνητικών 

υποδομών και να υποστηριχθεί η 

δημιουργία συσπειρώσεων καινοτομίας. Η 

εν λόγω δραστηριότητα θα υποστηρίξει 

επίσης την κατάρτιση ή/και τις ανταλλαγές 

προσωπικού διαχείρισης και λειτουργίας 

ερευνητικών υποδομών. 

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι 

ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν 

ως πρώιμοι αποδέκτες ή φορείς εξέλιξης 

τεχνολογίας αιχμής, να προωθηθούν οι 

συμπράξεις Ε&Α με τη βιομηχανία, να 

διευκολυνθεί η βιομηχανική χρήση των 

ερευνητικών υποδομών και να 

υποστηριχθεί η δημιουργία συσπειρώσεων 

καινοτομίας. Η εν λόγω δραστηριότητα θα 

υποστηρίξει επίσης την εκπαίδευση και 

κατάρτιση ή/και τις ανταλλαγές 

προσωπικού χειρισμού, διαχείρισης και 

λειτουργίας ερευνητικών υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένου ενός 

προγράμματος απόσπασης ανώτερων 

στελεχών και διαχειριστών έργου. 

γ) Ενίσχυση της πολιτικής για τις 

ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και της 

διεθνούς συνεργασίας 

γ) Ενίσχυση της πολιτικής για τις 

ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και της 

διεθνούς συνεργασίας 

Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι 

συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 

χάραξης πολιτικής και των φορέων 

χρηματοδότησης, τα εργαλεία 

χαρτογράφησης και παρακολούθησης για 

τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 

δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. 

Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι 

συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 

χάραξης πολιτικής και των φορέων 

χρηματοδότησης, τα εργαλεία 

χαρτογράφησης και παρακολούθησης για 

τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 

δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. Οι 

ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές 

υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων τους στον τομέα των 

διεθνών σχέσεων και καλούνται σε 

διαβούλευση κατά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για διεθνή συνεργασία στην 

έρευνα. 

Οι δραστηριότητες του δευτέρου και 

τρίτου εδαφίου θα επιδιωχθούν μέσω δικής 

τους ειδικής δράσης και, ενδεχομένως, ως 

μέρος των δραστηριοτήτων του πρώτου 

εδαφίου. 

Οι δραστηριότητες του δευτέρου και 

τρίτου εδαφίου θα επιδιωχθούν μέσω δικής 

τους ειδικής δράσης και, ενδεχομένως, ως 

μέρος των δραστηριοτήτων του πρώτου 

εδαφίου. 
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Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 4α.1. Εδικός στόχος 

 Ο ειδικός στόχος είναι η πλήρης 

αξιοποίηση του ειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού της Ευρώπης και η 

διασφάλιση τόσο της μεγιστοποίησης όσο 

και της δίκαιης κατανομής των οφελών 

μιας οικονομίας που βασίζεται στην 

καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, με 

βάση της αρχή της αριστείας. 

 Αναφερόμενη στους στόχους της 

πολιτικής για την έρευνα και την 

τεχνολογική ανάπτυξη η ΣΛΕΕ ορίζει 

ρητώς στο άρθρο 179 παράγραφος 2 ότι 

«η Ένωση ενθαρρύνει στο σύνολό της τις 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα 

ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια 

στις προσπάθειές τους στους τομείς της 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

υψηλής ποιότητας». 

 Και πράγματι, η διασφάλιση της ευρείας 

διάδοσης των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την έρευνα και την 

καινοτομία συνιστά εδώ αι καιρό 

σημαντικό στόχο πολιτικής της Ένωσης. 

Εντούτοις, παρά μια πρόσφατη τάση 

σύγκλισης μεταξύ των επιδόσεων των 

επιμέρους χωρών στον τομέα της 

καινοτομίας, εξακολουθούν να υπάρχουν 

έντονες διαφορές μεταξύ των 27 κρατών 

μελών της ΕΕ, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα αποτελεσμάτων για την Ένωση 

Καινοτομίας 2011. Επιπλέον, θέτοντας 

περιορισμούς στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς, η τρέχουσα 
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χρηματοπιστωτική κρίση απειλεί με 

διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των 

«πρωτοπόρων της καινοτομίας» και των 

«μέτριων καινοτόμων». 

 4α.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία 

της ΕΕ 

 Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος προς 

μια βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και 

έξυπνη κοινωνία, η Ευρώπη πρέπει να 

αξιοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο την 

ευφυΐα που υπάρχει στην Ένωση και να 

αποδεσμεύσει το ανεκμετάλλευτο 

δυναμικό Ε&Κ. Πρόκειται για μια 

πραγματική ευρωπαϊκή πρόκληση, 

καθοριστική για τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητά μας, και δεν μπορεί 

να επιλυθεί μεμονωμένα από τα κράτη 

μέλη. 

 Με τη συντήρηση και τη διασύνδεση 

«δεξαμενών αριστείας», οι προτεινόμενες 

ενέργειες θα συμβάλουν στην ενίσχυση 

του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. 

 4α.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποδοτικότητα της χρηματοδότησης της 

έρευνας και καινοτομίας, το «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να είναι ανοιχτό σε ευρύ 

φάσμα συμμετεχόντων, 

συμπεριλαμβανομένων νεοεισερχομένων, 

και να εξασφαλίζει την κυριαρχία της 

αριστείας, όπου υπάρχει, προκειμένου να 

μπορούν οι ερευνητές και οι φορείς 

καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη να 

επωφεληθούν από τα μέσα, τα δίκτυα και 

τη χρηματοδότηση του «Ορίζοντας 

2020», συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και των ΚΓΚ.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα στοχεύουν 

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 έχουν μεν διακριτό ρόλο αλλά 
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και συμπληρωματικό όσον αφορά τις 

πολιτικές και τις δράσεις του Ταμείου 

Συνοχής. 

 Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: 

 Μέτρα αδελφοποίησης και δικτύωσης 

 α) η σύνδεση αναδυόμενων κέντρων 

αριστείας σε κράτη μέλη και περιφέρειες 

με χαμηλότερες επιδόσεις στην 

καινοτομία με πρωτοπόρους διεθνείς 

εταίρους αλλού στην Ευρώπη· 

 β) προκήρυξη διαγωνισμού για τη 

σύσταση διεθνώς ανταγωνιστικών 

ερευνητικών κέντρων σε περιφέρειες με 

χαμηλότερες επιδόσεις στην καινοτομία, 

με βάση τις προτεραιότητες που 

προσδιορίζονται στις περιφερειακές 

στρατηγικές τους για έξυπνη εξειδίκευση: 

οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό θα 

πρέπει να είναι ομάδες αποτελούμενες 

από μια περιφέρεια καινοτόμα μεν, αλλά 

με χαμηλότερες επιδόσεις στον τομέα της 

καινοτομίας, και από ένα διεθνώς 

αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας αλλού 

στην Ευρώπη· 

 γ) θέσπιση «εδρών ΕΧΕ» για την 

προσέκλυση εξαίρετων πανεπιστημιακών  

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 

ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην έρευνα 

και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό χώρο 

έρευνας. 

 δ) η διάθεση «επιχορηγήσεων 

επιστροφής» σε άριστους ερευνητές που 

αυτή τη στιγμή εργάζονται εκτός 

Ευρώπης και θα ήθελαν να εργαστούν 

στην Ευρώπη, ή σε ερευνητές που ήδη 

εργάζονται στην Ευρώπη και θα ήθελαν 

να μεταφερθούν σε μια περιφέρεια με 

χαμηλότερες επιδόσεις· 

 ε) υποστήριξη συμπληρωματικών 

συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ 

οργανισμών οι οποίοι είναι δικαιούχοι 
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των προγραμμάτων έρευνας και 

συνεργασίας και φορέων και οργανισμών 

που εδρεύουν κυρίως σε χώρες άλλες από 

αυτές που σχετίζονται άμεσα με το 

πρόγραμμα, με τον συγκεκριμένο στόχο 

να διευκολυνθούν οι ευκαιρίες 

επαγγελματικής κατάρτισης (ήτοι 

διδακτορικές και μεταδιδακτορικές 

θέσεις). 

 στ) η ενίσχυση των επιτυχημένων 

δικτύων με στόχο τη διαμόρφωση 

υψηλού επιπέδου θεσμικής δικτύωσης 

στην έρευνα και την καινοτομία. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο COST 

προκειμένου να προωθηθούν 

δραστηριότητες για τον εντοπισμό και τη 

σύνδεση των «θυλάκων αριστείας» 

(επιστημονικές κοινότητες υψηλής 

ποιότητας και νέοι ερευνητές) παντού 

στην Ευρώπη· 

 ζ) η ανάπτυξη συγκεκριμένων 

μηχανισμών κατάρτισης για τον τρόπο 

συμμετοχής στο πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020», αξιοποιώντας πλήρως 

τα υφιστάμενα δίκτυα, όπως τα εθνικά 

σημεία επαφής· 

 η) η σύσταση διαδικτυακής αγοράς όπου 

θα μπορεί να αναγγέλλεται η πνευματική 

ιδιοκτησία, ώστε να έρχονται σε επαφή οι 

κάτοχοι και οι χρήστες των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Ανάπτυξη συνεργειών με τα διαρθρωτικά 

ταμεία 

 α) χορήγηση «σφραγίδας αριστείας» σε 

θετικά αξιολογημένες ΕΣΕ, σε προτάσεις 

έργων «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» ή 

προγραμμάτων συνεργασίας που δεν 

κατάφεραν να πάρουν χρηματοδότηση 

λόγω στενότητας του προϋπολογισμού, 

καθώς και σε έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί, προκειμένου να 

διευκολύνεται η χρηματοδότηση της 

συνέχειάς τους από εθνικές, 

περιφερειακές ή ιδιωτικές πηγές· 

 β) υποστήριξη της ανάπτυξης και 
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παρακολούθησης έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. Θα αναπτυχθεί ένα μέσο 

στήριξης της πολιτικής, και η εκμάθηση 

της πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο θα 

διευκολυνθεί μέσω της διεθνούς 

αξιολόγησης από ομότιμους και μέσω της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – παράγραφοι 1 έως 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Yπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες 

1. Yπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες 

Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και 

να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία 

στις ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και 

στη διαστημική έρευνα και καινοτομία, οι 

οποίες υποστηρίζουν την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε ένα 

φάσμα υφιστάμενων και 

νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και 

τομέων. 

Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και 

να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία 

στις ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και 

στο διάστημα, με έρευνα και καινοτομία 

οι οποίες υποστηρίζουν την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε ένα 

φάσμα υφιστάμενων και 

νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και 

τομέων. 

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 

μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 

ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 

να επιταχύνει την καινοτομία, 

μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 

γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 

ενίσχυση υφιστάμενων προϊόντων, 

υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 

νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 

υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 

τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 

επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 

κοινωνικές πτυχές. 

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 

μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 

ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 

να επιταχύνει την καινοτομία, 

μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 

γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 

ενίσχυση της ποιότητας και της 

βιωσιμότητας υφιστάμενων προϊόντων, 

υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 

νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 

υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 

τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 

επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 

κοινωνικές πτυχές, καθώς και τις πτυχές 

της ασφάλειας. 

Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον 
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παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 

τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 

ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 

στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 

ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 

εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 

Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα 

προηγμένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην 

προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση και 

στο διάστημα. 

παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή 

τεχνολογική βάση και βιομηχανικές 

ικανότητες, απαιτείται αύξηση των 

στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την 

ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές 

εφαρμογές στις Τεχνολογίες των 

Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα 

προηγμένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην 

προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση και 

στο διάστημα. 

H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την 

ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο 

παράγοντα ενίσχυσης της 

παραγωγικότητας και της ικανότητας 

καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης 

ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, 

βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, 

παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς 

εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και 

ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών 

λύσεων για τις κοινωνιακές προκλήσεις. Ο 

διεισδυτικός χαρακτήρας των εν λόγω 

δραστηριοτήτων μπορεί να προωθήσει την 

περαιτέρω πρόοδο μέσω 

συμπληρωματικών εφευρέσεων και 

εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη 

απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω 

τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο 

τομέα. 

H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την 

ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο 

παράγοντα ενίσχυσης της 

παραγωγικότητας και της ικανότητας 

καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης 

ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, 

βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, 

παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς 

εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και 

ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών 

και βιώσιμων λύσεων για τις κοινωνιακές 

προκλήσεις. Ο διεισδυτικός χαρακτήρας 

των εν λόγω δραστηριοτήτων μπορεί να 

προωθήσει την περαιτέρω πρόοδο μέσω 

συμπληρωματικών εφευρέσεων και 

εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη 

απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω 

τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο 

τομέα. Η ανάπτυξη τεχνοβλαστών από 

ερευνητικά έργα θα στηριχθεί με ευέλικτα 

εργαλεία όπως ανοικτές προσκλήσεις 

υποβολής προσφορών. 

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση 

Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική 

χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική 

πολιτική για την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη», καθώς και 

στην επίτευξη των στόχων της διαστημικής 

πολιτικής της Ένωσης. 

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση 

Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική 

χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική 

πολιτική για την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη», 

«Στρατηγική Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» καθώς και στην επίτευξη των 

στόχων της διαστημικής πολιτικής της 

Ένωσης. 
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Συμπληρωματικότητα με άλλες 

δραστηριότητες του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

Συμπληρωματικότητα με άλλες 

δραστηριότητες του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 

στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 

λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 

καινοτομίας που ορίζονται από τη 

βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, μαζί με 

την ερευνητική κοινότητα, και δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση 

επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 

στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 

λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 

καινοτομίας που ορίζονται από τη 

βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, 

μαζί με την ερευνητική κοινότητα. Οι 

δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο όχι 

μόνο την αντιμετώπιση κοινών αναγκών 

και ανησυχιών αλλά και την υποστήριξη 

της εφαρμογής στόχων πολιτικής 

συγκεκριμένα στους εν λόγω τομείς. Οι 

δραστηριότητες θα δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων από 

τον ιδιωτικό τομέα και στην καινοτομία. 

Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ευρείας 

εφαρμογής σε λύσεις για τις κοινωνιακές 

προκλήσεις θα στηριχθεί από κοινού με τις 

σχετικές προκλήσεις. Οι εφαρμογές των 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής που δεν 

εμπίπτουν στις κοινωνιακές προκλήσεις, 

αλλά είναι σημαντικές για την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας, θα υποστηριχθούν στο 

σκέλος «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 

και βιομηχανικές τεχνολογίες». 

Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ευρείας 

εφαρμογής σε λύσεις για τις κοινωνιακές 

προκλήσεις θα στηριχθεί από κοινού με τις 

σχετικές προκλήσεις. Οι εφαρμογές των 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής που δεν 

εμπίπτουν στις κοινωνιακές προκλήσεις, 

αλλά είναι σημαντικές για την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας, θα υποστηριχθούν στο 

σκέλος «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 

και βιομηχανικές τεχνολογίες». 

Κοινή προσέγγιση Κοινή προσέγγιση 

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 

δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 

και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 

καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 

λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις 

μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές 
και στις δραστηριότητες επίδειξης, στις 

κλίνες δοκιμών και στα ζωντανά 

εργαστήρια, στην κατασκευή πρωτοτύπων 

και την επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 

γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 

σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 

παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 

τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 

περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 

δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 

και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση 

καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων 

λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α και 

σε δραστηριότητες καινοτομίας στο 

προεμπορικό και το προανταγωνιστικό 

στάδιο, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν 

δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 

δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 

στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 

επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 

γραμμές Οι δραστηριότητες θα 

σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 

παροτρύνοντας τη βιομηχανία να εντείνει 
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την καινοτομία. τις επενδύσεις της στην έρευνα και την 

καινοτομία. Οι δραστηριότητες θα 

στηρίξουν ιδίως τις ΜΜΕ προσφέροντάς 

τους περισσότερες δυνατότητες 

πρόσβασης στις δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας. Θα δοθεί έμφαση στα 

σχέδια μικρής και μεσαίας κλίμακας. 

Άμεσες δραστηριότητες επόμενου 

σταδίου για έργα όπως πιλοτικές 

εφαρμογές, επίδειξη και ανάληψη θα 

τυγχάνουν στήριξης μέσω ευέλικτων 

εργαλείων όπως ανοικτές προσκλήσεις 

υποβολής προσφορών. 

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 

στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 

βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 

τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο- 

και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 

νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 

υλικά και συστήματα προηγμένης 

μεταποίησης. Οι εν λόγω 

πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 

γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 

πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 

τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 

προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 

τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 

διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 

διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 

επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 

αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 

έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 

προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 

εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 

μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 

κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 

αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 

αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 

σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 

συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 

μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 

στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 

βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 

τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο- 

και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 

νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 

υλικά και συστήματα προηγμένης 

μεταποίησης. Οι εν λόγω 

πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 

γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 

πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 

τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 

και για τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η 

οποία θα προωθεί τον συνδυασμό, τη 

σύγκλιση και τη γόνιμη αλληλεπίδραση 

των ΚΤΕΕ σε διαφορετικούς κύκλους 

καινοτομίας και διαφορετικές αξιακές 

αλυσίδες μπορεί να επιφέρει ενθαρρυντικά 

ερευνητικά αποτελέσματα και να 

προετοιμάσει το έδαφος για νέες 

βιομηχανικές τεχνολογίες, προϊόντα, 

υπηρεσίες, καθώς επίσης καινοτόμες 

εφαρμογές και βιώσιμες προσεγγίσεις 

(π.χ. στο διάστημα, στις μεταφορές, στο 

περιβάλλον, στην υγεία, στη γεωργία 

κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 

αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 

αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 

σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 

συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 



 

PE489.637v03-00 138/710 RR\922943EL.doc 

EL 

για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 

έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. 

της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 

μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 

έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. 

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 

στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 

καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 

των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 

ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 

υλοποίηση θεματολογίων και 

προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 

ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 

διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 

πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 

και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 

δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 

στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 

σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 

περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 

τεχνολογιών και στην εφαρμογή τους για 

την αντιμετώπιση κοινωνιακών 

προκλήσεων. 

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 

στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 

καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 

των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 

ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 

υλοποίηση θεματολογίων και 

προτεραιοτήτων. Απαιτεί από όλους τους 

ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 

διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 

πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 

και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 

δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 

στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 

σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 

περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 

τεχνολογιών και καινοτομίας και στην 

εφαρμογή τους για την αντιμετώπιση 

κοινωνιακών προκλήσεων. 

Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, 

δεδομένου ότι περικλείουν ορισμένες από 

τις ΚΤΕΕ και παρέχουν κύριες βασικές 

υποδομές, τεχνολογίες και συστήματα για 

ζωτικής σημασίας οικονομικές και 

κοινωνικές διεργασίες και νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να 

παραμείνει στην αιχμή του δόρατος των 

τεχνολογικών εξελίξεων στις ΤΠΕ, όπου 

πολλές τεχνολογίες εισέρχονται σε νέα 

επαναστατική φάση, δημιουργώντας νέες 

ευκαιρίες. 

Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, 

δεδομένου ότι περικλείουν ορισμένες από 

τις ΚΤΕΕ και παρέχουν κύριες βασικές 

υποδομές, τεχνολογίες και συστήματα για 

ζωτικής σημασίας οικονομικές και 

κοινωνικές διεργασίες και νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να 

παραμείνει στην αιχμή του δόρατος των 

τεχνολογικών εξελίξεων στις ΤΠΕ, όπου 

πολλές τεχνολογίες εισέρχονται σε νέα 

επαναστατική φάση, δημιουργώντας νέες 

ευκαιρίες. 

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 

αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 

πληροφορίες ζωτικής σημασίας για 

πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 

αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 

πληροφορίες ζωτικής σημασίας για 

πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 
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ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 

της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 

ερωτήματα, και συμβάλλει στο να 

διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως 

σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η 

διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις 

δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 

διάστημα, αλλά επί του παρόντος είναι 

κατακερματισμένη σε εθνικά 

προγράμματα τα οποία διεξάγονται από 

ένα υποσύνολο κρατών μελών της 

Ένωσης. Απαιτούνται συντονισμός σε 

επίπεδο Ένωσης και επενδύσεις στην 

έρευνα του διαστήματος (βλ. άρθρο 189 

της ΣΛΕΕ) προκειμένου να διατηρηθεί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να 

διασφαλιστεί η διαστημική υποδομή της 

Ένωσης, όπως το Galileo, και να 

υποστηριχθεί ο μελλοντικός ρόλος της 

Ένωσης στο διάστημα. Επιπλέον, 

καινοτόμες κατάντη υπηρεσίες και 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν 

πληροφορίες προερχόμενες από το 

διάστημα αποτελούν σημαντική πηγή 

οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 

θέσεων εργασίας. 

ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 

της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 

ερωτήματα, και συμβάλλει στο να 

διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως 

σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η 

διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις 

δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 

διάστημα. Απαιτούνται συντονισμός σε 

επίπεδο Ένωσης και επενδύσεις στην 

έρευνα του διαστήματος (βλ. άρθρο 189 

της ΣΛΕΕ) προκειμένου να διατηρηθεί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να 

διασφαλιστεί η διαστημική υποδομή της 

Ένωσης, όπως το Galileo, και να 

υποστηριχθεί ο μελλοντικός ρόλος της 

Ένωσης στο διάστημα. Τούτο 

επιτυγχάνεται με στενή συνεργασία 

μεταξύ των εθνικών οργανισμών 

διαστήματος και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος. Επιπλέον, 

καινοτόμες κατάντη υπηρεσίες και 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν 

πληροφορίες προερχόμενες από το 

διάστημα αποτελούν σημαντική πηγή 

οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 

θέσεων εργασίας και η ανάπτυξή τους 

αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την 

Ένωση. 

Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει κρίσιμη 

μάζα μέσω συμπράξεων, συσπειρώσεων 

και δικτύων, και τυποποίησης, 

προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών επιστημονικών και 

τεχνολογικών κλάδων και τομέων με 

παρόμοιες ερευνητικές και αναπτυξιακές 

ανάγκες, με αποτέλεσμα πρωτόγνωρες 

ανακαλύψεις, νέες τεχνολογίες και 

καινοτόμες λύσεις. 

Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει κρίσιμη 

μάζα μέσω συμπράξεων, συσπειρώσεων 

και δικτύων, και τυποποίησης, 

προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών επιστημονικών και 

τεχνολογικών κλάδων και τομέων με 

παρόμοιες ερευνητικές και αναπτυξιακές 

ανάγκες, με αποτέλεσμα πρωτόγνωρες 

ανακαλύψεις, νέες τεχνολογίες και 

καινοτόμες λύσεις. 

H ανάπτυξη και υλοποίηση θεματολογίων 

έρευνας και καινοτομίας μέσω 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, η δημιουργία αποτελεσματικών 

βιομηχανικών και πανεπιστημιακών 

δεσμών, η προσέλκυση πρόσθετων 

επενδύσεων, η πρόσβαση σε κεφάλαια 

κινδύνου, η τυποποίηση και η στήριξη 

προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων και η 

H ανάπτυξη και υλοποίηση θεματολογίων 

έρευνας και καινοτομίας με Ευρωπαϊκές 

Τεχνολογικές Πλατφόρμες και 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 

η δημιουργία αποτελεσματικών 

βιομηχανικών και πανεπιστημιακών 

δεσμών, η προσέλκυση πρόσθετων 

επενδύσεων, η πρόσβαση σε κεφάλαια 

κινδύνου, η τυποποίηση και η στήριξη 
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προμήθεια καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών είναι όλες ουσιαστικές πτυχές 

για την αντιμετώπιση της 

ανταγωνιστικότητας. 

προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων και η 

προμήθεια καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών είναι όλες ουσιαστικές πτυχές 

για την αντιμετώπιση της 

ανταγωνιστικότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζονται επίσης 

ισχυροί δεσμοί με το ΕΙΚΤ προκειμένου να 

προωθηθούν κορυφαία επιχειρηματικά 

ταλέντα και να επισπευσθεί η καινοτομία, 

φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους από 

διαφορετικές χώρες, επιστημονικούς 

κλάδους και οργανισμούς. 

Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζονται επίσης 

ισχυροί δεσμοί με το ΕΙΚΤ προκειμένου να 

προωθηθούν κορυφαία επιχειρηματικά 

ταλέντα και να επισπευσθεί η καινοτομία, 

φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους από 

διαφορετικές χώρες, επιστημονικούς 

κλάδους και οργανισμούς. 

Η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης μπορεί 

επίσης να στηρίξει τις εμπορικές ευκαιρίες 

μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ή 

διεθνών προτύπων για νεοεμφανιζόμενα 

προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες. Θα 

προωθηθούν δραστηριότητες για τη 

στήριξη της τυποποίησης και της 

διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και 

των προκανονιστικών δραστηριοτήτων. 

Η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης θα 

στηρίξει επίσης τις εμπορικές ευκαιρίες 

μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ή 

διεθνών προτύπων για νεοεμφανιζόμενα 

προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες. Η 

ανάπτυξη τέτοιων προτύπων μετά από 

διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 

από τον επιστημονικό κόσμο και τη 

βιομηχανία θα μπορούσε να έχει θετική 

επίδραση. Θα προωθηθούν 

δραστηριότητες για τη στήριξη της 

τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας, 

της ασφάλειας και των προκανονιστικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.1. Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

1.1. Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

1.1.1. Ειδικός στόχος για τις ΤΠΕ 1.1.1. Ειδικός στόχος για τις ΤΠΕ 

Σύμφωνα με το «Ψηφιακό θεματολόγιο για 

την Ευρώπη», ο ειδικός στόχος της 

έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) στις ΤΠΕ 

είναι να καταστήσει την Ευρώπη ικανή να 

αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 

που προσφέρει η πρόοδος στις ΤΠΕ προς 

όφελος των πολιτών της, των επιχειρήσεών 

της και της επιστημονικής της κοινότητας. 

Σύμφωνα με το «Ψηφιακό θεματολόγιο για 

την Ευρώπη», ο ειδικός στόχος της 

έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) στις ΤΠΕ 

είναι να καταστήσει την Ευρώπη ικανή να 

αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 

που προσφέρει η πρόοδος στις ΤΠΕ προς 

όφελος των πολιτών της, των επιχειρήσεών 

της και της επιστημονικής της κοινότητας. 
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Οι «ΤΠΕ» περιλαμβάνουν όλους τους 

τομείς ΤΠΕ, μεταξύ άλλων σταθερά και 

ασύρματα δίκτυα, δίκτυα οπτικών ινών 

και δορυφορικά δίκτυα, ηλεκτρονικά 

μέσα δικτύου, ευφυή συστήματα μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και ένθετο 

λογισμικό καθώς και τους ευρείς τομείς 

της φωτονικής, των μοριακών 

ηλεκτρονικών, της μαγνητοηλεκτρονικής, 

της ρομποτικής, της νανοηλεκτρονικής 

και της βιοηλεκτρονικής. 

Η Ευρώπη, ως η μεγαλύτερη παγκόσμια 

οικονομία που κατέχει το μεγαλύτερο 

μερίδιο στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, αυτή 

τη στιγμή με περισσότερα από 2.600 

δισεκατ. ευρώ, δικαιούται να τρέφει 

εύλογες φιλοδοξίες για τις επιχειρήσεις 

της, τις κυβερνήσεις της, τα οικεία κέντρα 

έρευνας και ανάπτυξης και τα 

πανεπιστήμιά της ώστε να καθοδηγήσουν 

τις εξελίξεις στις ΤΠΕ, να δημιουργήσουν 

νέες επιχειρήσεις και να επενδύσουν 

περισσότερο στην καινοτομία στις ΤΠΕ. 

Η Ευρώπη, ως η μεγαλύτερη παγκόσμια 

οικονομία που κατέχει το μεγαλύτερο 

μερίδιο στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, αυτή 

τη στιγμή με περισσότερα από 2.600 

δισεκατ. ευρώ, δικαιούται να τρέφει 

εύλογες φιλοδοξίες για τις επιχειρήσεις 

της, τις κυβερνήσεις της, τα οικεία κέντρα 

έρευνας και ανάπτυξης και τα 

πανεπιστήμιά της ώστε να καθοδηγήσουν 

τις εξελίξεις στις ΤΠΕ, να δημιουργήσουν 

νέες επιχειρήσεις και να επενδύσουν 

περισσότερο στην καινοτομία στις ΤΠΕ. 

Έως το 2020, ο τομέας των ΤΠΕ στην 

Ευρώπη πρέπει να παράγει τουλάχιστον το 

ισοδύναμο του μεριδίου του στην 

παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, το οποίο αυτή τη 

στιγμή ανέρχεται περίπου στο ένα τρίτο. Η 

Ευρώπη πρέπει επίσης να αναπτύξει 

καινοτόμες επιχειρήσεις στις ΤΠΕ, ούτως 

ώστε το ένα τρίτο όλων των 

επιχειρηματικών δαπανών Ε&Α στις ΤΠΕ, 

αυτή τη στιγμή περισσότερο από 35 

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, να 

επενδυθεί από εταιρείες που συστάθηκαν 

κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Αυτό 

απαιτεί αύξηση των δημόσιων επενδύσεων 

Ε&Α στις ΤΠΕ κατά τρόπο που να 

προσελκύονται ιδιωτικές δαπάνες, με 

σκοπό την αύξηση των επενδύσεων την 

επόμενη δεκαετία, και τη δημιουργία 

σημαντικά περισσότερων ευρωπαϊκών 

πόλων και συσπειρώσεων αριστείας 

παγκόσμιας κλάσης στις ΤΠΕ. 

Έως το 2020, ο τομέας των ΤΠΕ στην 

Ευρώπη πρέπει να παράγει τουλάχιστον το 

ισοδύναμο του μεριδίου του στην 

παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, το οποίο αυτή τη 

στιγμή ανέρχεται περίπου στο ένα τρίτο. Η 

Ευρώπη πρέπει επίσης να αναπτύξει 

καινοτόμες επιχειρήσεις στις ΤΠΕ, ούτως 

ώστε το ένα τρίτο όλων των 

επιχειρηματικών δαπανών Ε&Α στις ΤΠΕ, 

αυτή τη στιγμή περισσότερο από 35 

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, να 

επενδυθεί από εταιρείες που συστάθηκαν 

κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Αυτό 

απαιτεί αύξηση των δημόσιων επενδύσεων 

Ε&Α στις ΤΠΕ κατά τρόπο που να 

προσελκύονται ιδιωτικές δαπάνες, με 

σκοπό την αύξηση των επενδύσεων την 

επόμενη δεκαετία, και τη δημιουργία 

σημαντικά περισσότερων ευρωπαϊκών 

πόλων και συσπειρώσεων αριστείας 

παγκόσμιας κλάσης στις ΤΠΕ. 

Για να κυριαρχήσει κανείς στις ολοένα και 

πολυπλοκότερες και πολυεπιστημονικές 

αλυσίδες τεχνολογίας και επιχειρήσεων 

Για να κυριαρχήσει κανείς στις ολοένα και 

πολυπλοκότερες και πολυεπιστημονικές 

αλυσίδες τεχνολογίας και επιχειρήσεων 
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στις ΤΠΕ, χρειάζονται συμπράξεις, 

καταμερισμός των κινδύνων και 

κινητοποίηση κρίσιμης μάζας σε ολόκληρη 

την Ένωση. Η δράση σε επίπεδο Ένωσης 

βοηθά τη βιομηχανία να χαράξει μια 

προοπτική ενιαίας αγοράς και να επιτύχει 

οικονομίες κλίμακας και εύρους. Η 

συνεργασία με αντικείμενο κοινές, 

ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρμες με 

δευτερογενείς επιπτώσεις και μόχλευση 

επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερομένων μερών να επωφεληθούν 

από τις νέες εξελίξεις και να 

πραγματοποιήσουν περισσότερες 

καινοτομίες. Οι συνενώσεις και οι 

συμπράξεις σε επίπεδο Ένωσης επιτρέπουν 

επίσης την επίτευξη συναίνεσης, 

συγκροτούν ένα ορατό σημείο εστίασης 

για διεθνείς εταίρους, και οδηγούν στην 

ανάπτυξη ενωσιακών και παγκόσμιων 

προτύπων και διαλειτουργικών λύσεων. 

στις ΤΠΕ, χρειάζονται συμπράξεις, 

καταμερισμός των κινδύνων και 

κινητοποίηση κρίσιμης μάζας σε ολόκληρη 

την Ένωση. Η δράση σε επίπεδο Ένωσης 

βοηθά τη βιομηχανία να χαράξει μια 

προοπτική ενιαίας αγοράς και να επιτύχει 

οικονομίες κλίμακας και εύρους. Η 

συνεργασία με αντικείμενο κοινές, 

ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρμες με 

δευτερογενείς επιπτώσεις και μόχλευση 

επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερομένων μερών να επωφεληθούν 

από τις νέες εξελίξεις και να 

πραγματοποιήσουν περισσότερες 

καινοτομίες. Οι συνενώσεις και οι 

συμπράξεις σε επίπεδο Ένωσης επιτρέπουν 

επίσης την επίτευξη συναίνεσης, 

συγκροτούν ένα ορατό σημείο εστίασης 

για διεθνείς εταίρους, και οδηγούν στην 

ανάπτυξη ενωσιακών και παγκόσμιων 

προτύπων και διαλειτουργικών λύσεων. 

1.1.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

1.1.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 

ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και 

τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική 

πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς 

κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η 

μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών 

τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων 

των ΤΠΕ, των υποδομών και των 

υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς 

της ζωής. Απεριόριστοι πόροι 

υπολογιστικής, επικοινωνιών και 

αποθήκευσης δεδομένων θα διατίθενται σε 

κάθε πολίτη της υφηλίου. Τεράστιες 

ποσότητες πληροφοριών και δεδομένων θα 

παράγονται από αισθητήρες, μηχανές και 

προϊόντα εμπλουτισμένα με πληροφορίες, 

καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση 

κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια 

ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών 

και βιώσιμων χώρων παραγωγής και 

παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης 

Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 

ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και 

τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική 

πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς 

κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η 

μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών 

τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων 

των ΤΠΕ, των υποδομών και των 

υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς 

της ζωής. Οι πόροι υπολογιστικής, 

επικοινωνιών και αποθήκευσης δεδομένων 

θα εξακολουθήσουν να εξαπλώνονται τα 

προσεχή χρόνια. Τεράστιες ποσότητες 

πληροφοριών και δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο θα παράγονται από 

αισθητήρες, μηχανές και προϊόντα 

εμπλουτισμένα με πληροφορίες, 

καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση 

κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια 

ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών 

και βιώσιμων χώρων παραγωγής και 

παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
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σημασίας εμπορικές και δημόσιες 

υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες 

παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη 

μάθηση, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο 

τομέα θα παρέχονται μέσω ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ 

θα παρέχουν την κρίσιμη υποδομή για 

παραγωγικές και επιχειρηματικές 

διαδικασίες, επικοινωνία και συναλλαγές. 

Οι ΤΠΕ είναι επίσης απαραίτητες διότι 

συμβάλλουν σε μείζονες προκλήσεις της 

κοινωνίας, καθώς και σε διεργασίες της 

κοινωνίας, όπως η διαμόρφωση 

κοινοτήτων, η καταναλωτική συμπεριφορά 

και η δημόσια διακυβέρνηση, για 

παράδειγμα δια των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης 

σημασίας εμπορικές και δημόσιες 

υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες 

παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη 

μάθηση, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο 

τομέα θα παρέχονται, μέσω ΤΠΕ, 

καθιστάμενες έτσι περισσότερο 

προσβάσιμες. Οι ΤΠΕ θα παρέχουν την 

κρίσιμη υποδομή για παραγωγικές και 

επιχειρηματικές διαδικασίες, επικοινωνία 

και συναλλαγές. Οι ΤΠΕ είναι επίσης 

απαραίτητες διότι συμβάλλουν σε μείζονες 

προκλήσεις της κοινωνίας, καθώς και σε 

διεργασίες της κοινωνίας, όπως η 

διαμόρφωση κοινοτήτων, η καταναλωτική 

συμπεριφορά, η συμμετοχή στην πολιτική 

και η δημόσια διακυβέρνηση, για 

παράδειγμα με τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, και με πλατφόρμες και 

εργαλεία συλλογικής ευαισθητοποίησης. 

Για να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές 

λύσεις έχει κρίσιμη σημασία να δοθεί 

στήριξη και να ολοκληρωθεί η 

επικεντρωμένη στον χρήστη έρευνα σε 

πρότυπα, τεχνολογίες και συστήματα. 

 

Η στήριξη της Ένωσης στην έρευνα και 

την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ 

αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο 

για την προετοιμασία των τεχνολογιών και 

εφαρμογών επόμενης γενιάς, καθώς 

αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των συνολικών 

δαπανών για μια συνεργατική, μέσου έως 

υψηλού κινδύνου Ε&Κ στην Ευρώπη. Οι 

δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και 

καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ σε 

επίπεδο Ένωσης ήταν και παραμένουν 

ουσιαστικές για τη δημιουργία κρίσιμης 

μάζας που οδηγεί σε ρηξικέλευθες 

ανακαλύψεις και σε ευρύτερη αξιοποίηση 

και καλύτερη χρήση καινοτόμων λύσεων, 

προϊόντων και υπηρεσιών. Εξακολουθεί να 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 

ανάπτυξη ανοικτών πλατφορμών και 

τεχνολογιών εφαρμόσιμων σε ολόκληρη 

την Ένωση, κατά τη δοκιμαστική και 

πιλοτική εφαρμογή των καινοτομιών σε 

πραγματικά πανευρωπαϊκά περιβάλλοντα 

Η στήριξη της Ένωσης στην έρευνα και 

την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ 

αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο 

για την προετοιμασία των τεχνολογιών και 

εφαρμογών επόμενης γενιάς, καθώς 

αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των συνολικών 

δαπανών για μια συνεργατική, μέσου έως 

υψηλού κινδύνου Ε&Κ στην Ευρώπη. Οι 

δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και 

καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ σε 

επίπεδο Ένωσης ήταν και παραμένουν 

ουσιαστικές για τη δημιουργία κρίσιμης 

μάζας που οδηγεί σε ρηξικέλευθες 

ανακαλύψεις και σε ευρύτερη αξιοποίηση 

και καλύτερη χρήση καινοτόμων λύσεων, 

προϊόντων και υπηρεσιών. Εξακολουθεί να 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 

ανάπτυξη ανοικτών πλατφορμών και 

τεχνολογιών εφαρμόσιμων σε ολόκληρη 

την Ένωση, κατά τη δοκιμαστική και 

πιλοτική εφαρμογή των καινοτομιών σε 

πραγματικά πανευρωπαϊκά περιβάλλοντα 
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και στη βελτιστοποίηση των πόρων με 

σκοπό τη διασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και την 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της 

κοινωνίας. Η στήριξη της Ένωσης στην 

έρευνα και καινοτομία στον τομέα των 

ΤΠΕ επιτρέπει, επίσης, στις ΜΜΕ υψηλής 

τεχνολογίας να αναπτυχθούν και να 

αξιοποιήσουν το μέγεθος των αγορών της 

Ένωσης. Ενδυναμώνει τη συνεργασία και 

την αριστεία μεταξύ επιστημόνων και 

μηχανικών της Ένωσης, ενισχύοντας τις 

συνέργειες με τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς και μεταξύ αυτών, και 

λειτουργεί ως πόλος συνεργασίας με 

εταίρους εκτός Ευρώπης. 

και στη βελτιστοποίηση των πόρων με 

σκοπό τη διασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και την 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της 

κοινωνίας. Η στήριξη της Ένωσης στην 

έρευνα και καινοτομία στον τομέα των 

ΤΠΕ επιτρέπει, επίσης, στις ΜΜΕ υψηλής 

τεχνολογίας να αναπτυχθούν και να 

αξιοποιήσουν το μέγεθος των αγορών της 

Ένωσης. Ενδυναμώνει τη συνεργασία και 

την αριστεία μεταξύ επιστημόνων και 

μηχανικών της Ένωσης, ενισχύοντας τις 

συνέργειες με τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς και μεταξύ αυτών, και 

λειτουργεί ως πόλος συνεργασίας με 

εταίρους εκτός Ευρώπης. 

Οι διαδοχικές αξιολογήσεις των 

δραστηριοτήτων ΤΠΕ του προγράμματος 

πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και 

την καινοτομία έχουν καταδείξει ότι οι 

εστιασμένες επενδύσεις στην έρευνα και 

την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ που 

έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ένωσης ήταν 

καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη 

βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως οι 

κινητές επικοινωνίες, τα κρίσιμης 

σημασίας για την ασφάλεια συστήματα 

ΤΠΕ, και για την αντιμετώπιση 

προκλήσεων όπως η ενεργειακή απόδοση ή 

η δημογραφική αλλαγή. Οι επενδύσεις της 

Ένωσης σε ερευνητικές υποδομές των 

ΤΠΕ έχουν παράσχει στους Ευρωπαίους 

ερευνητές την καλύτερη ερευνητική 

δικτύωση και τις καλύτερες 

μηχανογραφικές εγκαταστάσεις στον 

κόσμο. 

Οι διαδοχικές αξιολογήσεις των 

δραστηριοτήτων ΤΠΕ του προγράμματος 

πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και 

την καινοτομία έχουν καταδείξει ότι οι 

εστιασμένες επενδύσεις στην έρευνα και 

την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ που 

έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ένωσης ήταν 

καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη 

βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως οι 

κινητές επικοινωνίες, τα κρίσιμης 

σημασίας για την ασφάλεια συστήματα 

ΤΠΕ, και για την αντιμετώπιση 

προκλήσεων όπως η ενεργειακή απόδοση ή 

η δημογραφική αλλαγή και η καλύτερη 

απόδοση των συστημάτων υγείας. Οι 

επενδύσεις της Ένωσης σε ερευνητικές 

υποδομές των ΤΠΕ έχουν παράσχει στους 

Ευρωπαίους ερευνητές την καλύτερη 

ερευνητική δικτύωση και τις καλύτερες 

μηχανογραφικές εγκαταστάσεις στον 

κόσμο. 

1.1.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

1.1.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

Ορισμένες γραμμές δραστηριοτήτων έχουν 

ως στόχο προκλήσεις που αφορούν τη 

βιομηχανική και τεχνολογική υπεροχή στις 

ΤΠΕ και καλύπτουν γενικής φύσεως 

θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας στις 

ΤΠΕ, όπου συμπεριλαμβάνονται κυρίως: 

Ορισμένες γραμμές δραστηριοτήτων έχουν 

ως στόχο προκλήσεις που αφορούν τη 

βιομηχανική και τεχνολογική υπεροχή στις 

ΤΠΕ και καλύπτουν γενικής φύσεως 

θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας στις 

ΤΠΕ, όπου συμπεριλαμβάνονται κυρίως: 

α) Μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων α) Μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων 
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και συστημάτων: μηχανική προηγμένων 

και έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών 

στοιχείων και συστημάτων· 

και συστημάτων: μηχανική προηγμένων, 

ασφαλών και έξυπνων ενσωματωμένων 

συστατικών στοιχείων και στοιχείων 

συστημάτων· 

β) Υπολογιστική νέας γενιάς: προηγμένα 

υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες· 

β) Υπολογιστική νέας γενιάς: προηγμένα 

και ασφαλή υπολογιστικά συστήματα και 

τεχνολογίες· 

γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: Υποδομές, 

τεχνολογίες και υπηρεσίες 

γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: λογισμικό, 

υλικό, υποδομές, τεχνολογίες και 

υπηρεσίες. 

δ) Τεχνολογίες περιεχομένου και 

διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για 

ψηφιακό περιεχόμενο και 

δημιουργικότητα· 

δ) Τεχνολογίες περιεχομένου και 

διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για 

ψηφιακό περιεχόμενο, πολιτιστικοί κλάδοι 

και δημιουργικότητα· 

ε) Προηγμένες διεπαφές και ρομπότ: 

ρομποτική και έξυπνοι χώροι· 

ε) Προηγμένες διεπαφές και ρομπότ: 

ρομποτική και έξυπνοι χώροι· 

στ) Μικροηλεκτρονική και 

νανοηλεκτρονική, και φωτονική: κύριες 

τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής σχετικές 

με τη μικροηλεκτρονική και 

νανοηλεκτρονική, και τη φωτονική. 

στ) Μικροηλεκτρονική και 

νανοηλεκτρονική, και φωτονική: 

 στ α) Κβαντικές τεχνολογίες: νέα γενιά 

συσκευών ΤΠΕ με συνδυασμό κβαντικής 

φυσικής και πληροφορικής· 

Οι εν λόγω έξι μείζονες γραμμές 

δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν 

όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής 

φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με 

βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την 

αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της 

κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας 

και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις 

εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν 

παράλληλα με το σκέλος των σχετικών 

κοινωνιακών προκλήσεων. 

Οι εν λόγω επτά μείζονες γραμμές 

δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν 

όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής 

φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με 

βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την 

αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της 

κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας 

και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις 

εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν 

παράλληλα με το σκέλος των σχετικών 

κοινωνιακών προκλήσεων. Ιδιαίτερη 

προσοχή δίδεται στο να εξασφαλισθεί ότι 

λύσεις ανωτάτου τεχνολογικού επιπέδου 

στον τομέα των ΤΠΕ επιλέγονται για έργα 

που χρηματοδοτούνται βάσει της 

προτεραιότητας των κοινωνιακών 

προκλήσεων. Ειδικότερα, θα παρασχεθεί 

στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη 

ανοικτών συστημάτων και 

κατανεμητικών συστημάτων. Για να 
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αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των 

ΤΠΕ, η ποικιλότητα των τομέων και των 

κύκλων έρευνας που χαρακτηρίζουν τις 

ΤΠΕ εξασφαλίζεται με κανόνες 

συμμετοχής που επιτρέπουν την εκκίνηση 

δαπανηρών, μακροπρόθεσμων και 

μεγάλης κλίμακας έργων καθώς και 

δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ταχέως 

τις ευκαιρίες που εντοπίζονται στην 

αγορά. 

Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων 

περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 

υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 

για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 

υποδομές για υποκείμενες κύριες 

τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 

ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 

και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 

συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 

εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 

καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 

χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων. 

Οι εν λόγω επτά γραμμές δραστηριοτήτων 

περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές 

υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια 

για πειράματα μεγάλης κλίμακας και 

υποδομές για υποκείμενες κύριες 

τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και 

ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα 

και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου 

συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα 

εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι 

καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε 

χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων. Η 

χρηματοδότηση της Ένωσης θα 

ωφελήσει κοινές εγκαταστάσεις και 

υποδομές, ανοικτές σε περισσότερους 

φορείς περιλαμβανομένων ιδίως των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες 

των φυσικών προσώπων, ιδίως δε το 

δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα, 

αποτελεί βασικό στοιχείο στην Ένωση. Ο 

«Ορίζοντας 2020» στηρίζει την έρευνα 

και ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν 

να δώσουν στους πολίτες της Ευρώπης 

πλήρη έλεγχο των επικοινωνιών τους. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.2. Nανοτεχνολογίες 1.2. Nανοτεχνολογίες 

1.2.1. Ειδικός στόχος για τις 1.2.1. Ειδικός στόχος για τις 



 

RR\922943EL.doc 147/710 PE489.637v03-00 

 EL 

νανοτεχνολογίες νανοτεχνολογίες 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 

καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 

διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης 

στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 

ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 

στις νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους 

σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 

ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων. 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 

καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 

διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης 

στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 

ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 

στις νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους 

σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 

ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων. 

Έως το 2020 οι νανοτεχνολογίες θα 

ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 

απρόσκοπτα με τις περισσότερες 

τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 

οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 

ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 

βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 

διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 

παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 

των πόρων. 

Έως το 2020 οι νανοτεχνολογίες θα 

ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 

απρόσκοπτα με τις περισσότερες 

τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 

οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 

ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 

βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 

διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 

παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 

των πόρων. Έως το 2015, η Επιτροπή θα 

επανεξετάσει όλη τη σχετική νομοθεσία 

προκειμένου να κατοχυρώσει την 

ασφάλεια όσον αφορά όλες τις εφαρμογές 

των νανοϋλικών σε προϊόντα που 

ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, 

το περιβάλλον ή την ασφάλεια κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Η Ευρώπη πρέπει επίσης να θέσει ένα 

παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης για ασφαλή 

και υπεύθυνη ανάπτυξη της 

νανοτεχνολογίας και διακυβέρνηση που 

εξασφαλίζει μεγάλα οφέλη τόσο για την 

κοινωνία όσο και για τη βιομηχανία. 

Η Ευρώπη πρέπει επίσης να θέσει ένα 

παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης για ασφαλή 

και υπεύθυνη ανάπτυξη της 

νανοτεχνολογίας και διακυβέρνηση που 

εξασφαλίζει μεγάλα οφέλη τόσο για την 

κοινωνία όσο και για τη βιομηχανία. 

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούν 

νανοτεχνολογίες αντιπροσωπεύουν μια 

παγκόσμια αγορά την οποία η Ευρώπη δεν 

μπορεί να αγνοεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

της αγοράς, η αξία των προϊόντων που 

ενσωματώνουν τη νανοτεχνολογία ως 

κύριο συστατικό στοιχείο θα ανέλθει σε 

700 δισεκατ. ευρώ έως το 2015 και σε 2 

τρισεκατ. ευρώ έως το 2020, με 2 και 6 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας αντιστοίχως. 

Οι εταιρείες νανοτεχνολογίας της Ευρώπης 

πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το διψήφιο 

ποσοστό ανάπτυξης της αγοράς και να 

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούν 

νανοτεχνολογίες αντιπροσωπεύουν μια 

παγκόσμια αγορά την οποία η Ευρώπη δεν 

μπορεί να αγνοεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

της αγοράς, η αξία των προϊόντων που 

ενσωματώνουν τη νανοτεχνολογία ως 

κύριο συστατικό στοιχείο θα ανέλθει σε 

700 δισεκατ. ευρώ έως το 2015 και σε 2 

τρισεκατ. ευρώ έως το 2020, με 2 και 6 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας αντιστοίχως. 

Οι εταιρείες νανοτεχνολογίας της Ευρώπης 

πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το διψήφιο 

ποσοστό ανάπτυξης της αγοράς και να 
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είναι σε θέση να αποκτήσουν ένα μερίδιο 

αγοράς τουλάχιστον ίσο προς το μερίδιο 

της Ευρώπης στην χρηματοδότηση της 

έρευνας παγκοσμίως (ήτοι ένα τέταρτο) 

έως το 2020. 

είναι σε θέση να αποκτήσουν ένα μερίδιο 

αγοράς τουλάχιστον ίσο προς το μερίδιο 

της Ευρώπης στην χρηματοδότηση της 

έρευνας παγκοσμίως (ήτοι ένα τέταρτο) 

έως το 2020. 

 

1.2.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

1.2.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 

εξελισσόμενων τεχνολογιών με 

αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν 

επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος 

χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, τις 

βιοεπιστήμες, την υγειονομική περίθαλψη 

και τα καταναλωτικά αγαθά, από τη στιγμή 

που η έρευνα οδηγήσει σε πρωτοποριακά 

προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής. 

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 

εξελισσόμενων τεχνολογιών με 

αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν 

επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος 

χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, τη μεταποίηση, 

τις βιοεπιστήμες, την υγειονομική 

περίθαλψη και τα καταναλωτικά αγαθά, 

από τη στιγμή που η έρευνα οδηγήσει σε 

πρωτοποριακά, βιώσιμα και 

ανταγωνιστικά προϊόντα και διαδικασίες 

παραγωγής. 

Οι νανοτεχνολογίες διαδραματίζουν 

κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Η επιτυχής ανάπτυξη των εν 

λόγω κύριων τεχνολογιών ευρείας 

εφαρμογής θα συμβάλλει στην 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 

Ένωσης, παρέχοντας νεωτεριστικά και 

βελτιωμένα προϊόντα ή αποδοτικότερες 

διαδικασίες και εξευρίσκοντας απαντήσεις 

στις μελλοντικές προκλήσεις. 

Οι νανοτεχνολογίες διαδραματίζουν 

κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Η επιτυχής ανάπτυξη των εν 

λόγω κύριων τεχνολογιών ευρείας 

εφαρμογής θα συμβάλλει στην 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 

Ένωσης, παρέχοντας νεωτεριστικά και 

βελτιωμένα προϊόντα ή αποδοτικότερες 

διαδικασίες και εξευρίσκοντας απαντήσεις 

στις μελλοντικές προκλήσεις. 

Η παγκόσμια χρηματοδότηση της έρευνας 

στις νανοτεχνολογίες έχει διπλασιαστεί 

από περίπου 6,5 δισεκατ. ευρώ το 2004 σε 

περίπου 12,5 δισεκατ. ευρώ το 2008, με 

την Ένωση να καταβάλλει περίπου το ένα 

τέταρτο του συνόλου. Η Ένωση έχει 

αναγνωρισμένη υπεροχή στην έρευνα στις 

νανοεπιστήμες και στις νανοτεχνολογίες, 

ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις έως το 

2015 θα υπάρχουν στην Ένωση 4.000 

εταιρείες. 

Η παγκόσμια χρηματοδότηση της έρευνας 

στις νανοτεχνολογίες έχει διπλασιαστεί 

από περίπου 6,5 δισεκατ. ευρώ το 2004 σε 

περίπου 12,5 δισεκατ. ευρώ το 2008, με 

την Ένωση να καταβάλλει περίπου το ένα 

τέταρτο του συνόλου. Η Ένωση έχει 

αναγνωρισμένη υπεροχή στην έρευνα στις 

νανοεπιστήμες και στις νανοτεχνολογίες, 

ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις έως το 

2015 θα υπάρχουν στην Ένωση 4.000 

εταιρείες. 

Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει 

και να αξιοποιήσει τη θέση της στην 

παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια 

Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει 

και να αξιοποιήσει τη θέση της στην 

παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια 
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ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου 

πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων 

και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ 

διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να 

μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε 

βιώσιμα εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα 

της εκτίμησης κινδύνου και της 

διαχείρισης, καθώς και η υπεύθυνη 

διακυβέρνηση λειτουργούν ως 

καθοριστικοί παράγοντες των μελλοντικών 

επιπτώσεων των νανοτεχνολογιών στην 

κοινωνία και την οικονομία. 

ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου 

πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων 

και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ 

διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να 

μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε 

ασφαλή, διατηρήσιμα και βιώσιμα 

εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα της 

εκτίμησης κινδύνου και της διαχείρισης, 

καθώς και η υπεύθυνη διακυβέρνηση 

λειτουργούν ως καθοριστικοί παράγοντες 

των μελλοντικών επιπτώσεων των 

νανοτεχνολογιών στην κοινωνία και την 

οικονομία. 

Συνεπώς, επίκεντρο των δραστηριοτήτων 

θα είναι η ευρεία και υπεύθυνη εφαρμογή 

των νανοτεχνολογιών στην οικονομία ώστε 

να παραχθούν οφέλη με μεγάλο αντίκτυπο 

στην κοινωνία και τη βιομηχανία. Για να 

διασφαλιστούν οι δυνητικές ευκαιρίες, 

συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων 

εταιρειών και της δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας, η έρευνα πρέπει να 

παρέχει τα αναγκαία εργαλεία που θα 

επιτρέπουν τη σωστή υλοποίηση της 

τυποποίησης και των κανονιστικών 

ρυθμίσεων. 

Συνεπώς, επίκεντρο των δραστηριοτήτων 

θα είναι η υπεύθυνη και βιώσιμη 

εφαρμογή των νανοτεχνολογιών στην 

οικονομία ώστε να παραχθούν οφέλη με 

μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και τη 

βιομηχανία. Για να διασφαλιστούν οι 

δυνητικές ευκαιρίες, 

συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων 

εταιρειών και της δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας, η έρευνα πρέπει να 

παρέχει τα αναγκαία εργαλεία που θα 

επιτρέπουν τη σωστή υλοποίηση της 

τυποποίησης και των κανονιστικών 

ρυθμίσεων. 

1.2.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

1.2.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

α) Ανάπτυξη της επόμενης γενιάς 

νανοϋλικών, νανοσυσκευών και 

νανοσυστημάτων 

α) Ανάπτυξη της επόμενης γενιάς 

νανοϋλικών, νανοσυσκευών και 

νανοσυστημάτων 

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 

προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 

λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. 

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 

προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 

λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 

λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 

προφύλαξης. 

β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 

εφαρμογή των νανοτεχνολογιών 

β) Μέριμνα για ασφαλή και 

προστατευμένη ανάπτυξη και εφαρμογή 

των νανοτεχνολογιών 

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 

για τις δυνητικές επιπτώσεις των 

νανοτεχνολογιών και των 

νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 

περιβάλλον, και παροχή εργαλείων για την 

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 

για τις δυνητικές επιπτώσεις των 

νανοτεχνολογιών και των 

νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 

περιβάλλον, και εργαλείων για την 
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εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 

όλο τον κύκλο ζωής. 

εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 

όλο τον κύκλο ζωής. 

 βα) Ανάπτυξη νέων εργαλείων για τον 

σχεδιασμό, την προσομοίωση, τον 

χαρακτηρισμό και τον χειρισμό 

νανοϋλικών, συστατικών στοιχείων και 

συστημάτων. 

 Στόχος είναι η μελέτη, η απεικόνιση και ο 

έλεγχος των νέων νανοϋλικών και 

συστημάτων σε νανοκλίμακα. 

 

γ) Ανάπτυξη της κοινωνιακής διάστασης 

της νανοτεχνολογίας 

γ) Ανάπτυξη της κοινωνιακής διάστασης 

της νανοτεχνολογίας 

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 

νανοτεχνολογίας προς όφελος της 

κοινωνίας. 

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 

νανοτεχνολογίας προς όφελος της 

κοινωνίας και αξιολόγηση της κοινωνικής 

αποδοχής και της σημασίας των ειδικών 

εφαρμογών. 

δ) Αποτελεσματική σύνθεση και 

κατασκευή νανοϋλικών, συστατικών 

στοιχείων και συστημάτων 

δ) Αποτελεσματική σύνθεση και 

κατασκευή νανοϋλικών, συστατικών 

στοιχείων και συστημάτων 

Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 

ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 

διεργασιών, καθώς και κλιμάκωση με 

σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής 

προϊόντων και τις εγκαταστάσεις 

πολλαπλής χρήσης ώστε να διασφαλίζεται 

η αποδοτική μεταφορά γνώσεων στη 

βιομηχανική καινοτομία. 

Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 

ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 

διεργασιών, καθώς και κλιμάκωση με 

σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής 

προϊόντων και τις ευέλικτες εγκαταστάσεις 

ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική 

μεταφορά γνώσεων στη βιομηχανική 

καινοτομία. 

ε) Ανάπτυξη τεχνικών ενίσχυσης 

ικανοτήτων, μεθόδων μέτρησης και 

εξοπλισμού 

ε) Ανάπτυξη τεχνικών ενίσχυσης 

ικανοτήτων, μεθόδων μέτρησης και 

εξοπλισμού 

Εστίαση στις υποκείμενες τεχνολογίες που 

στηρίζουν την ανάπτυξη και εισαγωγή 

στην αγορά πολύπλοκων νανοϋλικών και 

νανοσυστημάτων. 

Εστίαση στις υποκείμενες τεχνολογίες που 

στηρίζουν την ανάπτυξη και εισαγωγή 

στην αγορά πολύπλοκων νανοϋλικών και 

νανοσυστημάτων. 
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Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.3. Προηγμένα υλικά 1.3. Προηγμένα υλικά 

1.3.1. Ειδικός στόχος για προηγμένα υλικά 1.3.1. Ειδικός στόχος για προηγμένα υλικά 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 

καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 

ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 

και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 

ανταγωνιστικότερα προϊόντα που 

ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων. 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 

καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η 

ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες 

και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για 

ανταγωνιστικότερα προϊόντα που είναι πιο 

προσιτά στους καταναλωτές, 

ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων 

και βελτιώνουν την ασφάλεια και την 

προστασία. 

Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της 

βιομηχανικής καινοτομίας και είναι 

βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα 

υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα 

γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και 

βελτιωμένες επιδόσεις είναι απαραίτητα 

για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών και τομέων. 

Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της 

βιομηχανικής καινοτομίας και είναι 

βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα 

υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα 

γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και 

βελτιωμένες επιδόσεις είναι απαραίτητα 

για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών και τομέων. 

1.3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

1.3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Χρειάζονται νέα προηγμένα υλικά για την 

ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και 

διαδικασιών καλύτερων επιδόσεων. Τα εν 

λόγω υλικά αποτελούν μέρος της λύσης 

για τις βιομηχανικές και κοινωνιακές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, 

παρέχουν καλύτερες επιδόσεις κατά τη 

χρήση τους, έχουν λιγότερες απαιτήσεις ως 

προς τους πόρους και την ενέργεια, και 

διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των 

προϊόντων έως το τέλος του κύκλου ζωής 

τους. 

Χρειάζονται νέα προηγμένα υλικά για την 

ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και 

διαδικασιών καλύτερων επιδόσεων, καθώς 

και για την υποκατάσταση σπάνιων 

πόρων. Τα εν λόγω υλικά αποτελούν μέρος 

της λύσης για τις βιομηχανικές και 

κοινωνιακές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε, παρέχουν καλύτερες 

επιδόσεις κατά τη χρήση τους, έχουν 

λιγότερες απαιτήσεις ως προς τους πόρους 

και την ενέργεια, και διασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα των προϊόντων έως το τέλος 

του κύκλου ζωής τους. 

Η ανάπτυξη με γνώμονα την εφαρμογή 

συχνά περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 

Η ανάπτυξη με γνώμονα την εφαρμογή 

συχνά περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 
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εντελώς νέων υλικών, με δυνατότητα να 

επιτυγχάνουν εν χρήσει τις 

προγραμματισμένες επιδόσεις. Τα εν λόγω 

υλικά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 

αλυσίδας εφοδιασμού κατά την κατασκευή 

υψηλής αξίας. Αποτελούν επίσης τη βάση 

της προόδου σε εγκάρσιους τεχνολογικούς 

τομείς (επί παραδείγματι, βιοεπιστήμες, 

ηλεκτρονική και φωτονική), και σχεδόν σε 

όλους τους τομείς της αγοράς. Τα ίδια τα 

υλικά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην 

αύξηση της αξίας των προϊόντων και των 

επιδόσεών τους. Η εκτιμώμενη αξία και ο 

αντίκτυπος των προηγμένων υλικών είναι 

σημαντικά, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 

περίπου 6% και αναμενόμενο μέγεθος 

στην αγορά της τάξεως των 100 

δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015. 

εντελώς νέων υλικών, με δυνατότητα να 

επιτυγχάνουν εν χρήσει τις 

προγραμματισμένες επιδόσεις. Τα εν λόγω 

υλικά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 

αλυσίδας εφοδιασμού κατά την κατασκευή 

υψηλής αξίας. Αποτελούν επίσης τη βάση 

της προόδου σε εγκάρσιους τεχνολογικούς 

τομείς (επί παραδείγματι, βιοεπιστήμες, 

ηλεκτρονική και φωτονική), και σχεδόν σε 

όλους τους τομείς της αγοράς. Τα ίδια τα 

υλικά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην 

αύξηση της αξίας των προϊόντων και των 

επιδόσεών τους. Η εκτιμώμενη αξία και ο 

αντίκτυπος των προηγμένων υλικών είναι 

σημαντικά, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 

περίπου 6% και αναμενόμενο μέγεθος 

στην αγορά της τάξεως των 100 

δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015. 

Τα υλικά επινοούνται βάσει της 

προσέγγισης του πλήρους κύκλου ζωής, 

από την προμήθεια διαθέσιμων υλικών έως 

το τέλος της ζωής τους («από λίκνο σε 

λίκνο»), με καινοτόμες προσεγγίσεις για 

την ελαχιστοποίηση των πόρων που 

απαιτούνται για τον μετασχηματισμό τους. 

Επίσης, καλύπτονται η συνεχής χρήση, η 

ανακύκλωση ή η δευτερογενής χρήση των 

υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής, καθώς 

και η σχετική κοινωνιακή καινοτομία. 

Τα υλικά επινοούνται βάσει της 

προσέγγισης του πλήρους κύκλου ζωής, 

από την προμήθεια διαθέσιμων υλικών έως 

το τέλος της ζωής τους («από λίκνο σε 

λίκνο»), με καινοτόμες προσεγγίσεις για 

την ελαχιστοποίηση των πόρων που 

απαιτούνται για τον μετασχηματισμό τους. 

Επίσης, καλύπτονται η συνεχής χρήση, η 

ανακύκλωση ή η δευτερογενής χρήση των 

υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής, καθώς 

και η σχετική κοινωνιακή καινοτομία. 

Για την επιτάχυνση της προόδου, θα 

προωθηθεί μια διεπιστημονική και 

συγκλίνουσα προσέγγιση, η οποία 

συμπεριλαμβάνει τη χημεία, τη φυσική, τις 

μηχανολογικές και τεχνολογικές 

επιστήμες, τη θεωρητική και υπολογιστική 

μοντελοποίηση, τις βιολογικές επιστήμες 

και ολοένα και περισσότερο το 

δημιουργικό βιομηχανικό σχέδιο. 

Για την επιτάχυνση της προόδου, θα 

προωθηθεί μια διεπιστημονική και 

συγκλίνουσα προσέγγιση που θα 

επωφεληθεί από την ηγετική θέση που 

κατέχει η ευρωπαϊκή υποδομή έρευνας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η οποία 

συμπεριλαμβάνει τη χημεία, τη φυσική, τις 

μηχανολογικές και τεχνολογικές 

επιστήμες, τη θεωρητική και υπολογιστική 

μοντελοποίηση, τις βιολογικές επιστήμες 

και ολοένα και περισσότερο το 

δημιουργικό βιομηχανικό σχέδιο. 

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 

οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 

βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 

βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 

επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 

να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 

Θα προωθηθούν νεωτεριστικές 

οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και 

βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη 

βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να 

επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, 

να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της 
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ως βάση για νέες παραγωγές, όπως π.χ. το 

CO2 ως βάση άνθρακα για ευγενή χημικά 

προϊόντα και εναλλακτικά καύσιμα. 

ως βάση για νέες παραγωγές. 

1.3.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

1.3.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

α) Εγκάρσιες και ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογίες υλικών 

α) Εγκάρσιες και ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογίες υλικών 

Έρευνα με αντικείμενο τα λειτουργικά 

υλικά, τα πολυλειτουργικά υλικά και τα 

δομικά υλικά, με σκοπό την καινοτομία σε 

όλους τους βιομηχανικούς τομείς. 

Έρευνα με αντικείμενο τα λειτουργικά 

υλικά, τα πολυλειτουργικά υλικά και τα 

δομικά υλικά, με σκοπό την καινοτομία σε 

όλους τους βιομηχανικούς τομείς. 

β) Ανάπτυξη και μετασχηματισμός υλικών β) Ανάπτυξη και μετασχηματισμός υλικών 

Έρευνα και ανάπτυξη για να εξασφαλιστεί 

η αποδοτική και βιώσιμη κλιμάκωση 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

βιομηχανική κατασκευή μελλοντικών 

προϊόντων. 

Έρευνα και ανάπτυξη για να εξασφαλιστεί 

η αποδοτική και βιώσιμη κλιμάκωση 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

βιομηχανική κατασκευή έξυπνων 

μελλοντικών προϊόντων. 

γ) Διαχείριση συστατικών στοιχείων των 

υλικών 

γ) Διαχείριση συστατικών στοιχείων των 

υλικών 

Έρευνα και ανάπτυξη νέων και 

καινοτόμων τεχνικών και συστημάτων. 

Έρευνα και ανάπτυξη νέων και 

καινοτόμων τεχνικών παραγωγής για 

υλικά, συστατικά στοιχεία και 

συστήματα. 

δ) Υλικά για βιώσιμη βιομηχανία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

δ) Υλικά για βιώσιμη βιομηχανία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών, 

καθώς και καταναλωτικής συμπεριφοράς 

που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και 

διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Ανάπτυξη νέων υλικών, συστατικών 

στοιχείων, επιχειρηματικών μοντέλων και 

υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς, 

προϊόντων και εφαρμογών  που μειώνουν 

τη ζήτηση ενέργειας και διευκολύνουν την 

παραγωγή με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα. 

 δα) Νέες πρώτες ύλες για τη χημική 

βιομηχανία και χρήση άνθρακα 

 Οι δραστηριότητες θα εστιαστούν στην 

ανάπτυξη εναλλακτικής βάσης για την 

τροφοδοσία της χημικής βιομηχανίας με 

πρώτες ύλες, με στόχο την αβλαβή για το 

περιβάλλον υποκατάσταση του 

πετρελαίου ως πηγής άνθρακα 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 

καθώς και συστημάτων και τεχνολογιών 

CCU για τη μετατροπή του CO2 σε 
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προϊόντα. 

ε) Υλικά για δημιουργικές βιομηχανίες ε) Υλικά για δημιουργικές βιομηχανίες 

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, συμπεριλαμβανομένης της 

διατήρησης και αποκατάστασης των 

υλικών με ιστορική ή πολιτιστική αξία, 

καθώς και νεωτεριστικών υλικών. 

στ) Μετρολογία, χαρακτηρισμός, 

τυποποίηση και έλεγχος ποιότητας 

στ) Μετρολογία, χαρακτηρισμός, 

τυποποίηση, πιστοποίηση και έλεγχος 

ποιότητας 

Προώθηση τεχνολογιών, όπως ο 

χαρακτηρισμός, η μη καταστρεπτική 

αξιολόγηση και η προγνωστική 

μοντελοποίηση των επιδόσεων για πρόοδο 

στην επιστήμη των υλικών και τη 

μηχανική. 

Προώθηση τεχνολογιών, όπως ο 

χαρακτηρισμός, η μη καταστρεπτική 

αξιολόγηση, η συνεχής αξιολόγηση και 

παρακολούθηση και η προγνωστική 

μοντελοποίηση των επιδόσεων για πρόοδο 

στην επιστήμη των υλικών και τη 

μηχανική. 

ζ) Βελτιστοποίηση της χρήσης υλικών ζ) Βελτιστοποίηση της χρήσης υλικών 

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 

εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 

καινοτόμων προσεγγίσεων 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 

υποκατάστατων και εναλλακτικών για τη 

χρήση υλικών και καινοτόμων 

προσεγγίσεων επιχειρηματικών μοντέλων 

και εντοπισμός των κρίσιμων πόρων. 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.4. Βιοτεχνολογία 1.4. Βιοτεχνολογία 

1.4.1. Ειδικός στόχος για τη βιοτεχνολογία 1.4.1. Ειδικός στόχος για τη βιοτεχνολογία 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 

καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 

αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 

καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 

διαδικασίες και να συμβάλλει ως 

κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 

ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 

τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία. 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 

καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 

αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα, 

ασφαλή και αβλαβή, και καινοτόμα 

βιομηχανικά προϊόντα και διαδικασίες και 

να συμβάλλει ως κινητήριος μοχλός 

καινοτομίας σε πολλούς ευρωπαϊκούς 

τομείς, όπως η υγεία, ο χημικός τομέας, η 
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ενέργεια, η γεωργία και τα τρόφιμα. 

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 

βάση και βάση καινοτομίας στη 

βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή 

τους σε αυτή την κύρια ευρείας 

εφαρμογής τεχνολογία. Η θέση αυτή θα 

ενισχυθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση 

της εκτίμησης της ασφάλειας και των 

πτυχών διαχείρισης των συνολικών 

κινδύνων στην ανάπτυξη της 

βιοτεχνολογίας. 

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 

βάση και βάση καινοτομίας στη 

βιοτεχνολογία θα στηρίξει αυτή την 

τεχνολογία. Η θέση αυτή θα ενισχυθεί με 

την ενσωμάτωση της εκτίμησης της υγείας 

και της ασφάλειας, του οικονομικού και 

περιβαλλοντικού αντικτύπου της χρήσης 

της τεχνολογίας και των πτυχών 

διαχείρισης των συνολικών και των 

ειδικών κινδύνων στην ανάπτυξη της 

βιοτεχνολογίας. 

1.4.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

1.4.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 

γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 

σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 

βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 

ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 

παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 

βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 

εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 

βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 

μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 

προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 

επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 

των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 

επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 

δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 

χημείας». Η πιθανή οικονομική 

επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 

μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 

δυναμικού των διεργασιών της 

βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 

βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 

εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 

ετησίως έως το 2030. Στον 

βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 

περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 

είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 

το 50% των νέων φαρμάκων. Η 

βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

προοπτικές για την αξιοποίηση του 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 

γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 

σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 

βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 

ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 

παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 

βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές και 

γεωργικές εφαρμογές, 

συμπεριλαμβανομένων των 

βιοφαρμακευτικών προϊόντων, των 

τροφίμων και των ζωοτροφών, και των 

βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 

μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 

προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 

επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 

των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 

επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 

δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 

χημείας». Η πιθανή οικονομική 

επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 

μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 

δυναμικού των διεργασιών της 

βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 

βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 

εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 

ετησίως έως το 2030. Στον 

βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 

περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 

είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
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τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 

πόρων με σκοπό την παραγωγή 

καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 

την υγεία και το περιβάλλον. Ο 

νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 

(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 

αυξάνεται κατά 10% ετησίως. 

το 50% των νέων φαρμάκων. Η 

βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

προοπτικές για την αξιοποίηση του 

δυναμικού των θαλάσσιων πόρων με 

σκοπό την παραγωγή καινοτόμων 

εφαρμογών για τη βιομηχανία, την υγεία, 

την ενέργεια, τη χημεία, και το 

περιβάλλον. Ο νεοεμφανιζόμενος τομέας 

της θαλάσσιας (γαλάζιας) βιοτεχνολογίας 

προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% 

ετησίως. 

Άλλες κύριες πηγές καινοτομίας 

βρίσκονται στη διεπαφή μεταξύ 

βιοτεχνολογίας και άλλων ευρείας 

εφαρμογής και συγκλινουσών 

τεχνολογιών, ιδίως των νανοτεχνολογιών 

και των ΤΠΕ, με εφαρμογές όπως η 

ανίχνευση και η διάγνωση. 

Άλλες κύριες πηγές καινοτομίας 

βρίσκονται στη διεπαφή μεταξύ 

βιοτεχνολογίας και άλλων ευρείας 

εφαρμογής και συγκλινουσών 

τεχνολογιών, ιδίως των νανοτεχνολογιών 

και των ΤΠΕ, με εφαρμογές όπως η 

ανίχνευση και η διάγνωση. 

1.4.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

1.4.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

α) Προώθηση πρωτοποριακών 

βιοτεχνολογιών ως μελλοντικού μοχλού 

καινοτομίας 

α) Προώθηση βιώσιμων πρωτοποριακών 

βιοτεχνολογιών ως μελλοντικού μοχλού 

καινοτομίας 

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 

τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 

βιολογία, η βιοπληροφορική και η 

βιολογία συστημάτων, οι οποίες 

υπόσχονται πολλά για εντελώς 

νεωτεριστικές εφαρμογές. 

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 

τεχνολογικών τομέων, όπως τα συστήματα 

βιολογίας, η βιοπληροφορική και η 

συνθετική βιολογία, και η βιολογία 

συστημάτων, οι οποίες υπόσχονται πολλά 

για εντελώς νεωτεριστικά προϊόντα, 

εφαρμογές και τεχνολογίες, λαμβάνοντας 

υπόψη την αρχή της πρόληψης. 

β) Βιομηχανικές διεργασίες με βάση τη 

βιοτεχνολογία 

β) Βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες 

με βάση τη βιοτεχνολογία 

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 

βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 

βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 

στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 

εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 

παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 

κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 

αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 

προώθηση της περιβαλλοντική τους 

διάστασης. 

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 

βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 

βιομηχανικά υλικά, προϊόντα και βιώσιμες 

διεργασίες (π.χ. στα χημικά προϊόντα, 

στην υγεία, στον εξορυκτικό τομέα, στην 

ενέργεια, στην παραγωγή χαρτοπολτού 

και χαρτιού, στην κλωστοϋφαντουργία, 

στην παραγωγή αμύλου, στη μεταποίηση 

τροφίμων) και προώθηση της 

περιβαλλοντικής και υγειονομικής τους 

διάστασης. 

γ) Καινοτόμες και ανταγωνιστικές γ) Καινοτόμες και ανταγωνιστικές 
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τεχνολογίες πλατφόρμας τεχνολογίες πλατφόρμας 

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 

γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 

πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 

την ενίσχυση της υπεροχής και του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 

μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων. 

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 

βιολογία συστημάτων, γονιδιωματική, 

μεταγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, 

φαινομική, μοριακά εργαλεία και 

κυτταρικές πλατφόρμες) για την ενίσχυση 

της υπεροχής και του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος σε μεγάλο αριθμό τομέων 

με οικονομικό αντίκτυπο. Η προσέγγιση 

αυτή μπορεί να προωθήσει περαιτέρω το 

δυναμικό των καινοτόμων ΜΜΕ. 

 γα) Περιβαλλοντικές, κοινωνιακές και 

ηθικές ανησυχίες 

 Ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης 

συμπεριλαμβανομένης της ευρείας 

διαβούλευσης των ενδιαφερομένων, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές 

ανησυχίες όσον αφορά ορισμένους τύπους 

τεχνολογιών. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.5. Προηγμένη κατασκευή και 

μεταποίηση 

1.5. Προηγμένη κατασκευή και 

μεταποίηση 

1.5.1. Εδικός στόχος 1.5.1. Εδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 

καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 

και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 

σημερινών βιομηχανικών μορφών 

παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής 

και μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 

γνώσης, βιώσιμες και διατομεακές, με 

αποτέλεσμα πιο καινοτόμα προϊόντα, 

διαδικασίες και υπηρεσίες. 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 

καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 

και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 

σημερινών μεταποιητικών επιχειρήσεων, 

συστημάτων και διεργασιών με μόχλευση 

κύριων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής 

με σκοπό να επιτευχθούν τεχνολογίες 

κατασκευής και μεταποίησης με ένταση 

γνώσης, βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη 

χρήση των πόρων και της ενέργειας και 

διατομεακές, που θα οδηγούν σε πιο 

καινοτόμα αβλαβή και ασφαλή προϊόντα, 

διεργασίες και υπηρεσίες. 
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1.5.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

1.5.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Ο μεταποιητικός τομέας έχει μεγάλη 

σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, 

συμβάλλει περίπου στο 17% του ΑΕΠ και 

πρόσφερε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας στην Ένωση το 2007. Με τη 

μείωση των οικονομικών φραγμών στις 

εμπορικές συναλλαγές και τον 

υποβοηθητικό ρόλο της τεχνολογίας των 

επικοινωνιών, η κατασκευή υπόκειται σε 

έντονο ανταγωνισμό και έχει στραφεί σε 

χώρες με το πλέον χαμηλό συνολικό 

κόστος. Επομένως, η ευρωπαϊκή 

προσέγγιση της κατασκευής, λόγω των 

υψηλών μισθών, πρέπει να αλλάξει ριζικά 

προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική 

σε παγκόσμιο επίπεδο, και το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

συνδράμει στη συνένωση όλων των 

εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών για 

την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. 

Ο μεταποιητικός τομέας έχει μεγάλη 

σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, 

συμβάλλει περίπου στο 17% του ΑΕΠ και 

πρόσφερε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας στην Ένωση το 2007. Με τη 

μείωση των οικονομικών φραγμών στις 

εμπορικές συναλλαγές και τον 

υποβοηθητικό ρόλο της τεχνολογίας των 

επικοινωνιών, η κατασκευή υπόκειται σε 

έντονο ανταγωνισμό και έχει στραφεί σε 

χώρες με το πλέον χαμηλό συνολικό 

κόστος. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της 

κατασκευής πρέπει να αλλάξει ριζικά 

προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική 

σε παγκόσμιο επίπεδο, και το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

συνδράμει στη συνένωση όλων των 

εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών για 

την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. 

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 

σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 

διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 

εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 

κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 

πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 

υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, 

δημιουργώντας τις συνθήκες και το 

ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και 

παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής ενός κατασκευασθέντος προϊόντος. 

Οι βιομηχανίες κατασκευής και 

επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να 

συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και 

γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να 

συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την 

ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου 

να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο 

προς μια ανταγωνιστική οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και να συμμορφώνονται με τη 

συμφωνηθείσα μείωση σε επίπεδο Ένωσης 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

έως το 2050 στους βιομηχανικούς τομείς. 

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 

σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 

διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 

εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 

κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 

πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 

υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, 

δημιουργώντας τις συνθήκες και το 

ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και 

παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής ενός κατασκευασθέντος προϊόντος. 

Οι βιομηχανίες κατασκευής και 

επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να 

συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και 

γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να 

συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την 

ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου 

να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο 

προς μια ανταγωνιστική οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα η οποία χαρακτηρίζεται από την 

αποδοτική χρήση πόρων, και να 

συμμορφώνονται με τη συμφωνηθείσα 

μείωση σε επίπεδο Ένωσης των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 
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στους βιομηχανικούς τομείς. 

Με ισχυρές πολιτικές της Ένωσης, η 

Ευρώπη θα αναπτύξει τις υφιστάμενες 

βιομηχανίες της και θα προάγει τις 

αναδυόμενες βιομηχανίες του μέλλοντος. 

Η εκτιμώμενη αξία και αντίκτυπος του 

τομέα των προηγμένων κατασκευαστικών 

συστημάτων είναι σημαντική, με 

αναμενόμενο μέγεθος αγοράς περίπου 150 

δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015 και 

μεικτό ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 5%. 

Με ισχυρές πολιτικές της Ένωσης, η 

Ευρώπη θα αναπτύξει τις υφιστάμενες 

βιομηχανίες της και θα προάγει τις 

αναδυόμενες βιομηχανίες του μέλλοντος. 

Η εκτιμώμενη αξία και αντίκτυπος του 

τομέα των προηγμένων κατασκευαστικών 

συστημάτων είναι σημαντική, με 

αναμενόμενο μέγεθος αγοράς περίπου 150 

δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015 και 

μεικτό ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 5%. 

Η διατήρηση της γνώσης και 

εξειδικευμένων ικανοτήτων είναι ζωτικής 

σημασίας προκειμένου να διατηρηθεί το 

δυναμικό κατασκευής και μεταποίησης 

στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας θα δώσουν έμφαση στη 

βιώσιμη κατασκευή και μεταποίηση, 

εισάγοντας την αναγκαία τεχνική 

καινοτομίας και προσανατολισμού με 

γνώμονα τις ανάγκες των πελατών με 

σκοπό την παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής περιεκτικότητας 

γνώσεων και χαμηλής κατανάλωσης υλών 

και ενέργειας. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να 

μεταφέρει τις εν λόγω ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογίες και γνώσεις σε άλλους 

παραγωγικούς τομείς, όπως ο 

κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος 

αποτελεί σημαντική πηγή αερίων του 

θερμοκηπίου (GHG), διότι οι 

κατασκευαστικές δραστηριότητες 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της 

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην 

Ευρώπη και προκαλούν το 36% των 

εκπομπών CO2. Ο κατασκευαστικός 

τομέας, ο οποίος παράγει το 10% του ΑΕΠ 

και παρέχει περίπου 16 εκατομμύρια 

θέσεις εργασίας στην Ευρώπη σε 3 

εκατομμύρια επιχειρήσεις, εκ των οποίων 

το 95% είναι ΜΜΕ, πρέπει να 

χρησιμοποιεί καινοτόμα υλικά και 

καινοτόμες κατασκευαστικές προσεγγίσεις 

με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον. 

Η διατήρηση της γνώσης και 

εξειδικευμένων ικανοτήτων είναι ζωτικής 

σημασίας προκειμένου να διατηρηθεί το 

δυναμικό κατασκευής και μεταποίησης 

στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας θα δώσουν έμφαση στη 

βιώσιμη κατασκευή και μεταποίηση, 

εισάγοντας την αναγκαία τεχνική 

καινοτομίας και προσανατολισμού με 

γνώμονα τις ανάγκες των πελατών με 

σκοπό την παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής περιεκτικότητας 

γνώσεων και χαμηλής κατανάλωσης υλών 

και ενέργειας. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να 

μεταφέρει τις εν λόγω ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογίες και γνώσεις σε άλλους 

παραγωγικούς τομείς, όπως ο 

κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος 

αποτελεί σημαντική πηγή αερίων του 

θερμοκηπίου (GHG), διότι οι 

κατασκευαστικές δραστηριότητες 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της 

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην 

Ευρώπη και προκαλούν το 36% των 

εκπομπών CO2. Ο κατασκευαστικός 

τομέας, ο οποίος παράγει το 10% του ΑΕΠ 

και παρέχει περίπου 16 εκατομμύρια 

θέσεις εργασίας στην Ευρώπη σε 3 

εκατομμύρια επιχειρήσεις, εκ των οποίων 

το 95% είναι ΜΜΕ, πρέπει να 

χρησιμοποιεί καινοτόμα υλικά και 

καινοτόμες κατασκευαστικές προσεγγίσεις 

με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον. 

1.5.3. Γενικές γραμμές των 1.5.3. Γενικές γραμμές των 
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δραστηριοτήτων δραστηριοτήτων 

α) Τεχνολογίες για τα εργοστάσια του 

μέλλοντος 

α) Τεχνολογίες για τα εργοστάσια του 

μέλλοντος 

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 

ανάπτυξης με διευκόλυνση της 

στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 

την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 

προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 

ανάπτυξης με διευκόλυνση της 

στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 

την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 

προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 

υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην 

αποδοτική χρήση των πόρων. 

β) Τεχνολογίες που συντελούν σε 

ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια 

β) Τεχνολογίες που συντελούν σε 

ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια με χαμηλό 

αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 

των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 

εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 

τεχνολογιών. 

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 

των εκπομπών CO2 με την έρευνα, 

ανάπτυξη και εξάπλωση βιώσιμων 

κατασκευαστικών τεχνολογιών, σε 

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, τεχνολογιών 

αυτοματισμού και ελέγχου, καθώς και 

μείωση του συνολικού αντικτύπου των 

κτιρίων στο περιβάλλον. 

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 

μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης 

ενέργειας 

γ) Βιώσιμες τεχνολογίες με χαμηλό 

αντίκτυπο στο περιβάλλον και χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε 

μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης 

ενέργειας και πόρων. 

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 

βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 

και της ενέργειας, και μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 

ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 

προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. 

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 

βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 

και της ενέργειας, και μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 

ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 

προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, περιλαμβανομένης της 

ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και έξυπνων, προηγμένων 

τεχνολογιών συστημάτων ελέγχου και της 

υιοθέτησης εναλλακτικών, βιωσιμότερων 

βιομηχανικών διεργασιών. 

δ) Νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα δ) Νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα 

Σύλληψη ιδεών και μεθοδολογιών για 

προσαρμόσιμα, «βασιζόμενα στη γνώση» 

Σύλληψη ιδεών και μεθοδολογιών για 

προσαρμόσιμα, «βασιζόμενα στη γνώση» 
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επιχειρηματικά μοντέλα σε 

εξατομικευμένες προσεγγίσεις. 

επιχειρηματικά μοντέλα σε 

εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Στήριξη 

για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων οικολογικής καινοτομίας και 

εναλλακτικών προσεγγίσεων παραγωγής 

πόρων. 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος II – σημείο 1.6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.6. Διάστημα 1.6. Διάστημα 

1.6.1. Ειδικός στόχος για το διάστημα 1.6.1. Ειδικός στόχος για το διάστημα 

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 

και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 

ανταγωνιστικής και καινοτόμου 

διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 

κοινότητας με σκοπό την ανάπτυξη και 

αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής για 

την εξυπηρέτηση της μελλοντικής 

πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών 

της κοινωνίας. 

Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας 

και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 

ανταγωνιστικής και καινοτόμου 

διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής 

κοινότητας με σκοπό την αξιοποίηση της 

διαστημικής υποδομής, των εφαρμογών 

και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση της 

μελλοντικής πολιτικής της Ένωσης και των 

αναγκών της κοινωνίας. 

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 

τομέα με την προώθηση της διαστημικής 

έρευνας και καινοτομίας είναι ζωτικής 

σημασίας για τη διατήρηση και 

διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης 

να έχει πρόσβαση και να 

δραστηριοποιείται στο διάστημα με σκοπό 

τη στήριξη των πολιτικών της Ένωσης, 

των διεθνών στρατηγικών συμφερόντων 

και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ 

καθιερωμένων και νεομεφανιζόμενων 

εθνών που δραστηριοποιούνται στο 

διάστημα. 

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού 

τομέα, σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο, 

με την προώθηση της διαστημικής έρευνας 

και καινοτομίας, της γεωσκόπησης, της 

πλοήγησης, της επιστήμης και της 

εξερεύνησης, είναι ζωτικής σημασίας για 

τη διατήρηση και διασφάλιση της 

ικανότητας της Ευρώπης να έχει πρόσβαση 

και να δραστηριοποιείται στο διάστημα με 

σκοπό τη στήριξη των πολιτικών της 

Ένωσης, των διεθνών στρατηγικών 

συμφερόντων και της ανταγωνιστικότητας 

μεταξύ καθιερωμένων και 

νεοεμφανιζόμενων εθνών και των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

διάστημα. Οι δραστηριότητες 

αναπτύσσονται και εκτελούνται 

συμπληρωματικά μεταξύ της Ένωσης, 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος (ΕΟΔ), και των κρατών 
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μελών. 

1.6.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

1.6.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 

συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 

υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 

σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 

όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η 

πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 

πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 

υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 

ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 

προερχόμενες από το διάστημα. Ο 

παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 

αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 

συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 

Κίνα, Νότια Αμερική). Η ευρωπαϊκή 

βιομηχανία είναι προς το παρόν 

σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 

κατηγορίας για εμπορικούς και 

επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 

της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. 

Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 

διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 

εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 

έντονα ανταγωνιστική αγορά. 

Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 

ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 

έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 

σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 

των τελευταίων δεκαετιών στις 

γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 

αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 

ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 

διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 

συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 

υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 

σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 

όπως πλοήγηση και επικοινωνίες, καθώς 

και πρόγνωση του καιρού και γεωγραφικές 

πληροφορίες προερχόμενες από την 

παρακολούθηση της γης μέσω 

δορυφόρων. Η διαμόρφωση και 

υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 

ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 

προερχόμενες από το διάστημα. Ο 

παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 

αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 

συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 

Κίνα, Νότια Αμερική και Αφρική). Η 

ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι προς το παρόν 

σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 

κατηγορίας για εμπορικούς και 

επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 

της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. 

Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 

διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 

εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 

έντονα ανταγωνιστική αγορά. 

Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 

ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 

έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 

σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 

των τελευταίων δεκαετιών στις 

γεωεπιστήμες, τη θεμελιώδη φυσική και 

την αστρονομία. Με αυτή τη μοναδική 

ικανότητα, ο ευρωπαϊκός διαστημικός 

τομέας οφείλει να διαδραματίσει καίριο 

ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020». 

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 

καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 

διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 

την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 

καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο 

διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για 

την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου 
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το 25% του προϋπολογισμού τους για το 

διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 

λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 

διαστημική έρευνα στην Ένωση είναι 

κατακερματισμένη σε εθνικά 

προγράμματα σε ελάχιστα κράτη μέλη. 

Για να διατηρηθεί το τεχνολογικό και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται 

δράση σε επίπεδο Ένωσης για τον 

συντονισμό της διαστημικής έρευνας, την 

προώθηση της συμμετοχής ερευνητών από 

όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη μείωση 

των φραγμών για συνεργατικά διαστημικά 

ερευνητικά έργα πέραν των εθνικών 

συνόρων. Αυτό πρέπει να γίνει σε 

συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, ο οποίος διαχειρίστηκε 

επιτυχώς τη βιομηχανική ανάπτυξη 

δορυφόρων και τις αποστολές στο 

απώτατο διάστημα σε διακυβερνητική 

βάση, με κάποια από τα κράτη μέλη από το 

1975. Επιπλέον, οι πληροφορίες που 

διαβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι 

παρέχουν ένα αυξανόμενο δυναμικό 

περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων 

επακόλουθων δορυφορικών υπηρεσιών. 

Πρόκειται για έναν τυπικό τομέα 

δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και πρέπει 

να στηριχθεί με μέτρα για την έρευνα και 

την καινοτομία ώστε να αξιοποιηθούν 

πλήρως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή 

την ευκαιρία και ειδικά από τις σημαντικές 

επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 

δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της 

Ένωσης, το Galileo και το GMES 

(Παγκόσμια Παρακολούθηση του 

Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας). 

το 25% του προϋπολογισμού τους για το 

διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά 

λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η 

διαστημική έρευνα στην Ένωση διεξάγεται 

μέσα από εθνικά προγράμματα κρατών 

μελών και μέσα από τα προγράμματα του 

ΕΟΔ. Για να διατηρηθεί το τεχνολογικό 

και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται 

δράση σε επίπεδο Ένωσης για τον 

συντονισμό της διαστημικής έρευνας, την 

προώθηση της συμμετοχής ερευνητών από 

όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη μείωση 

των φραγμών για συνεργατικά διαστημικά 

ερευνητικά έργα πέραν των εθνικών 

συνόρων. Αυτό πρέπει να γίνει σε 

συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, ο οποίος διαχειρίστηκε 

επιτυχώς τη βιομηχανική ανάπτυξη 

δορυφόρων και τις αποστολές στο 

απώτατο διάστημα σε διακυβερνητική 

βάση, με κάποια από τα κράτη μέλη από το 

1975. Επιπλέον, οι πληροφορίες που 

διαβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι 

παρέχουν ένα αυξανόμενο δυναμικό 

περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων 

επακόλουθων δορυφορικών υπηρεσιών. 

Πρόκειται για έναν τυπικό τομέα 

δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και πρέπει 

να στηριχθεί με μέτρα για την έρευνα και 

την καινοτομία ώστε να αξιοποιηθούν 

πλήρως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή 

την ευκαιρία και ειδικά από τις σημαντικές 

επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 

δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της 

Ένωσης, το Galileo και το GMES αλλά και 

στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που συμβάλλει στην 

υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού 

θεματολογίου της Ένωσης . 

Το διάστημα φυσικά υπερβαίνει τα γήινα 

όρια, προσφέροντας μοναδική πλεονεκτική 

θέση παγκόσμιας διάστασης, παρέχοντας 

έτσι τη δυνατότητα για μεγάλης κλίμακας 

έργα (π.χ. Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, 

Επαγρύπνηση για την Κατάσταση στο 

Διάστημα), τα οποία διεξάγονται με διεθνή 

συνεργασία. Προκειμένου να διασφαλισθεί 

Το διάστημα φυσικά υπερβαίνει τα γήινα 

όρια, προσφέροντας μοναδική πλεονεκτική 

θέση παγκόσμιας διάστασης, παρέχοντας 

έτσι τη δυνατότητα για μεγάλης κλίμακας 

έργα (π.χ. Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, 

Επαγρύπνηση για την Κατάσταση στο 

Διάστημα), τα οποία διεξάγονται με διεθνή 

συνεργασία. Προκειμένου να διασφαλισθεί 
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σημαντικός ρόλος στις εν λόγω διεθνείς 

διαστημικές προσπάθειες τις επόμενες 

δεκαετίες, είναι απαραίτητη μια κοινή 

ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική, καθώς 

και ευρωπαϊκού επιπέδου δραστηριότητες 

διαστημικής έρευνας και καινοτομίας. 

σημαντικός ρόλος στις εν λόγω διεθνείς 

διαστημικές προσπάθειες τις επόμενες 

δεκαετίες, είναι απαραίτητη μια κοινή 

ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική, καθώς 

και ευρωπαϊκού επιπέδου δραστηριότητες 

διαστημικής έρευνας και καινοτομίας. 

Η διαστημική έρευνα και καινοτομία στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» ευθυγραμμίζεται με τις 

πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για 

το διάστημα όπως εξακολουθούν να 

ορίζονται από το Συμβούλιο για το 

Διάστημα της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  

Η διαστημική έρευνα και καινοτομία στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» ευθυγραμμίζεται με τις 

πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για 

το διάστημα και με τις ανάγκες των 

ευρωπαϊκών επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, όπως εξακολουθούν να 

ορίζονται από τα Συμβούλια της Ένωσης 

για το Διάστημα και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

1.6.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

1.6.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

α) Υποβοήθηση της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας, της ανεξαρτησίας και 

της καινοτομίας του ευρωπαϊκού 

διαστημικού τομέα 

β) Υποβοήθηση της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας, της ανεξαρτησίας και 

της καινοτομίας του ευρωπαϊκού 

διαστημικού τομέα 

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 

ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και 

επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας 

σε συνδυασμό με μια διαστημική 

ερευνητική κοινότητα παγκόσμιας κλάσης 

προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή 

υπεροχή και η ανεξαρτησία στη 

διαστημική τεχνολογία, να προωθηθεί η 

καινοτομία στον τομέα του διαστήματος, 

και να υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία 

με βάση το διάστημα, παραδείγματος χάριν 

με χρήση της τηλεανίχνευσης και των 

δεδομένων πλοήγησης. 

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και 

περαιτέρω ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής, 

βιώσιμης και επιχειρηματικής διαστημικής 

βιομηχανίας σε συνδυασμό με μια 

διαστημική ερευνητική κοινότητα 

παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 

διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 

υπεροχή με την εξασφάλιση της 

διαθεσιμότητας των αναγκαίων 

τεχνολογιών - με την ενδεικνυόμενη 

ωριμότητα, το απαιτούμενο επίπεδο μη 

εξάρτησης και υπό ανταγωνιστικές 

συνθήκες - και να διατηρηθεί και να 

ενισχυθεί η ανεξαρτησία σε στρατηγικούς 

υποτομείς όπως η πρόσβαση στο 

διάστημα ή οι τεχνολογίες κρίσιμης 

σημασίας, όπως οι καθαρές λύσεις, να 

προωθηθεί η καινοτομία στον τομέα του 

διαστήματος, και να υποβοηθηθεί η επίγεια 

καινοτομία με βάση το διάστημα, 

παραδείγματος χάριν με χρήση της 

τηλεανίχνευσης και των δεδομένων 

πλοήγησης. 

β) Υποβοήθηση των επιτευγμάτων στις β) Υποβοήθηση των επιτευγμάτων στις 
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διαστημικές τεχνολογίες διαστημικές τεχνολογίες 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων 

διαστημικών τεχνολογιών και 

λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα έως 

την επίδειξη στο διάστημα, 

συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης και 

τηλεανίχνευσης, καθώς και η προστασία 

των διαστημικών πόρων από απειλές, όπως 

τα συντρίμμια και οι ηλιακές εκλάμψεις. 

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή 

προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών 

απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και 

κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων 

υψηλής εξειδίκευσης. 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων και 

διαστημικών τεχνολογιών γενικής χρήσης 

και λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα 

έως την επίδειξη στο διάστημα. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται τεχνολογίες για την 
προστασία των διαστημικών πόρων από 

απειλές, τις τα συντρίμμια και οι ηλιακές 

εκλάμψεις, καθώς και για τις 

δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, την 

πλοήγηση, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

ή την τηλεπικοινωνία, και τις αποστολές 

τηλεανίχνευσης. Για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή προηγμένων διαστημικών 

τεχνολογιών απαιτείται συνεχής 

εκπαίδευση και κατάρτιση μηχανικών και 

επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, καθώς 

και ισχυροί δεσμοί μεταξύ αυτών και των 

χρηστών διαστημικών εφαρμογών. 

γ) Υποβοήθηση της εκμετάλλευσης 

διαστημικών δεδομένων 

γ) Υποβοήθηση της εκμετάλλευσης 

διαστημικών δεδομένων 

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 

της εκμετάλλευσης δεδομένων από 

ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 

καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 

για τον συντονισμό και την οργάνωση της 

επεξεργασίας, επικύρωσης και 

τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 

καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 

δεδομένων μπορούν επίσης να 

εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 

επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 

συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 

προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 

Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 

ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 

μέσω δορυφόρου Galileo ή της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 

σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. 

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 

της εκμετάλλευσης δεδομένων από 

ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 

καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 

για τον συντονισμό και την οργάνωση της 

επεξεργασίας, επικύρωσης και 

τυποποίησης και διατηρήσιμης 

διαθεσιμότητας διαστημικών δεδομένων, 

καθώς και για τη στήριξη της ανάπτυξης 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

πληροφόρησης που προέρχονται από τα 

δεδομένα αυτά. Οι καινοτομίες στο 

χειρισμό, τη διάδοση και τη 

διαλειτουργικότητα δεδομένων, και ιδίως 

η προώθηση της ελεύθερης πρόσβασης 

στα δεδομένα και μεταδεδομένα των 

γεωεπιστημών και της ανταλλαγής τους, 

μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν 

υψηλότερες αποδόσεις των επενδύσεων σε 

διαστημική υποδομή και να συμβάλλουν 

στην αντιμετώπιση κοινωνιακών 

προκλήσεων, ιδίως εάν συντονιστούν στο 

πλαίσιο παγκόσμιας προσπάθειας, όπως 

μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου 

Συστημάτων Γεωσκόπησης (GEOSS), 

ειδικότερα με την πλήρη αξιοποίηση του 
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προγράμματος GMES  ως της κύριας 

ευρωπαϊκής συμμετοχής, του ευρωπαϊκού 

προγράμματος πλοήγησης μέσω 

δορυφόρου Galileo ή της IPCC για 

ζητήματα σχετικά με την αλλαγή του 

κλίματος και την παρακολούθηση των 

ωκεανών. Θα υποστηριχθεί η ταχεία 

ένταξη αυτών των καινοτομιών στη 

σχετική εφαρμογή. Περιλαμβάνεται εν 

προκειμένω και η αξιοποίηση δεδομένων 

για περαιτέρω επιστημονική έρευνα. 

δ) Υποβοήθηση της ευρωπαϊκής έρευνας 

με σκοπό τη στήριξη διεθνών συμπράξεων 

για το διάστημα 

δ) Υποβοήθηση της ευρωπαϊκής έρευνας 

με σκοπό τη στήριξη διεθνών συμπράξεων 

για το διάστημα 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στο διάστημα έχουν ουσιαστικά παγκόσμιο 

χαρακτήρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές για 

δραστηριότητες όπως η Επαγρύπνηση για 

την Κατάσταση στο Διάστημα (SSA), και 

πολλά διαστημικά επιστημονικά και 

εξερευνητικά έργα. Η ανάπτυξη 

πρωτοποριακής διαστημικής τεχνολογίας 

πραγματοποιείται ολοένα και περισσότερο 

στο πλαίσιο των εν λόγω διεθνών 

συμπράξεων. Η εξασφάλιση της 

πρόσβασης σε αυτές αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα επιτυχίας για τους Ευρωπαίους 

ερευνητές και τη βιομηχανία. 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στο διάστημα έχουν ουσιαστικά παγκόσμιο 

χαρακτήρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές για 

δραστηριότητες όπως η Επαγρύπνηση για 

την Κατάσταση στο Διάστημα (SSA), και 

πολλά διαστημικά επιστημονικά και 

εξερευνητικά έργα. Η ανάπτυξη 

πρωτοποριακής διαστημικής τεχνολογίας 

πραγματοποιείται ολοένα και περισσότερο 

στο πλαίσιο των εν λόγω διεθνών 

συμπράξεων. Η εξασφάλιση της 

πρόσβασης σε αυτές αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα επιτυχίας για τους Ευρωπαίους 

ερευνητές και τη βιομηχανία. 

 δα) Διασφάλιση της απόδοσης 

επενδύσεων για το Galileo και το EGNOS 

και ευρωπαϊκή υπεροχή στις εφαρμογές 

επόμενων σταδίων  

 Τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής 

πλοήγησης, EGNOS και Galileo, είναι 

στρατηγική επένδυση της Ευρώπης και η 

ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών 

επόμενων σταδίων είναι απαραίτητη για 

να επιτευχθούν τα κοινωνικοοικονομικά 

οφέλη που αναμένονται από αυτά τα 

προγράμματα. Χρειάζονται 

επαγγελματικές εφαρμογές όπως γεωργία 

ακριβείας, γεωδαισία, 

χρονοπροσδιορισμός και συγχρονισμός, 

για να πολλαπλασιαστούν τα 

αποτελέσματα του EGNOS και του 

Galileo, σε συνέργεια με τις υπηρεσίες 
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γεωσκόπησης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η υπεροχή της ευρωπαϊκή 

βιομηχανίας. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος II – ενότητα 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου 2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου 

2.1. Εδικός στόχος 2.1. Εδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος είναι η συμβολή στην 

αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς 

όσον αφορά στην πρόσβαση σε κεφάλαια 

κινδύνου για την έρευνα και την 

καινοτομία. 

Ο ειδικός στόχος είναι η συμβολή στην 

αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς 

όσον αφορά στην πρόσβαση σε κεφάλαια 

κινδύνου για την έρευνα και την 

καινοτομία. 

Η κατάσταση των επενδύσεων στον τομέα 

της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ) 

είναι δυσχερής, ιδιαίτερα για τις 

καινοτόμες ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης με υψηλό δυναμικό 

ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλά σημαντικά 

κενά στην αγορά όσον αφορά την παροχή 

κεφαλαίων, καθώς οι καινοτομίες που 

απαιτούνται για την επίτευξη των 

πολιτικών στόχων αποδεικνύονται 

εξαιρετικά ριψοκίνδυνες, κατά κανόνα, για 

να τις αντέξει η αγορά. 

Η κατάσταση των επενδύσεων στον τομέα 

της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ) 

είναι δυσχερής, ιδιαίτερα για τις 

καινοτόμες ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης με υψηλό δυναμικό 

ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλά σημαντικά 

κενά στην αγορά όσον αφορά την παροχή 

κεφαλαίων, καθώς οι καινοτομίες που 

απαιτούνται για την επίτευξη των 

πολιτικών στόχων αποδεικνύονται 

εξαιρετικά ριψοκίνδυνες, κατά κανόνα, για 

να τις αντέξει η αγορά. 

Μια διευκόλυνση για πίστωση («πιστωτική 

διευκόλυνση») και μια διευκόλυνση για 

κεφαλαιακή συμμετοχή («διευκόλυνση 

κεφαλαιακής συμμετοχής) θα βοηθήσουν 

να υπερκερασθούν τα εν λόγω 

προβλήματα, βελτιώνοντας τις πτυχές 

χρηματοδότησης και τις πτυχές κινδύνου 

των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ. 

Αυτό, με τη σειρά του, θα διευκολύνει την 

πρόσβαση των επιχειρήσεων και των 

λοιπών δικαιούχων σε δάνεια, εγγυήσεις 

και άλλες μορφές κεφαλαίων κινδύνου, θα 

προωθήσει τις επενδύσεις πρώιμης φάσης 

και την ανάπτυξη νέων κεφαλαίων 

επιχειρηματικού κινδύνου, θα βελτιώσει τη 

Μια διευκόλυνση για πίστωση («πιστωτική 

διευκόλυνση») και μια διευκόλυνση για 

κεφαλαιακή συμμετοχή («διευκόλυνση 

κεφαλαιακής συμμετοχής) θα βοηθήσουν 

να υπερκερασθούν τα εν λόγω 

προβλήματα, βελτιώνοντας τις πτυχές 

χρηματοδότησης και τις πτυχές κινδύνου 

των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ. 

Αυτό, με τη σειρά του, θα διευκολύνει την 

πρόσβαση των επιχειρήσεων και των 

λοιπών δικαιούχων σε δάνεια, εγγυήσεις 

και άλλες μορφές κεφαλαίων κινδύνου, θα 

προωθήσει τις επενδύσεις πρώιμης φάσης 

και την ανάπτυξη νέων κεφαλαίων 

επιχειρηματικού κινδύνου, θα βελτιώσει τη 
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μεταφορά γνώσεων και την αγορά 

πνευματικής ιδιοκτησίας, θα προσελκύσει 

κεφάλαια στην αγορά κεφαλαίων 

επιχειρηματικού κινδύνου και, γενικά, θα 

διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη 

μετάβαση από τη σύλληψη, την ανάπτυξη 

και την επίδειξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών στην εμπορευματοποίησή τους. 

μεταφορά γνώσεων και την αγορά 

πνευματικής ιδιοκτησίας, θα προσελκύσει 

κεφάλαια στην αγορά κεφαλαίων 

επιχειρηματικού κινδύνου και, γενικά, θα 

διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη 

μετάβαση από τη σύλληψη, την ανάπτυξη 

και την επίδειξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών στην εμπορευματοποίησή τους. 

Το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι να 

αυξηθεί η προθυμία του ιδιωτικού τομέα 

να επενδύσει στην Ε&Κ και, ως εκ τούτου, 

να συμβάλλει στην επίτευξη του κύριου 

στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 

να επενδυθεί το 3% του ΑΕΠ της Ένωσης 

στην Ε&Α έως το τέλος της δεκαετίας. Η 

χρήση χρηματοδοτικών μέσων θα 

συμβάλει επίσης στην επίτευξη των 

στόχων της Ε&Κ όλων των κλάδων και 

τομέων πολιτικής που είναι ζωτικής 

σημασίας για την αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων (όπως η αλλαγή 

του κλίματος, η αποδοτικότητα ενέργειας 

και πόρων, η παγκόσμια επισιτιστική 

ασφάλεια, η παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης και η γήρανση του 

πληθυσμού), για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης, και την παροχή 

περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων 

αγαθών. 

Το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι να 

αυξηθεί η προθυμία του ιδιωτικού τομέα 

να επενδύσει στην Ε&Κ και, ως εκ τούτου, 

να συμβάλλει στην επίτευξη του κύριου 

στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 

να επενδυθεί το 3% του ΑΕΠ της Ένωσης 

στην Ε&Α έως το τέλος της δεκαετίας. Η 

χρήση χρηματοδοτικών μέσων θα 

συμβάλει επίσης στην επίτευξη των 

στόχων της Ε&Κ όλων των κλάδων και 

τομέων πολιτικής που είναι ζωτικής 

σημασίας για την αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων (όπως η αλλαγή 

του κλίματος, η αποδοτικότητα ενέργειας 

και πόρων, η παγκόσμια επισιτιστική 

ασφάλεια, η παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης και η γήρανση του 

πληθυσμού), για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης, και την παροχή 

περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων 

αγαθών. 

2.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

2.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Χρειάζεται μια πιστωτική διευκόλυνση για 

την Ε&Κ σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου 

να αυξηθεί η πιθανότητα σύναψης δανείων 

και εγγυήσεων, και η επίτευξη των 

πολιτικών στόχων της Ε&Κ. Το σημερινό 

χάσμα στην αγορά μεταξύ ζήτησης και 

προσφοράς δανείων και εγγυήσεων για 

ριψοκίνδυνες επενδύσεις στην Ε&Κ, που 

αντιμετωπίζεται από την υφιστάμενη 

Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 

Καταμερισμού του Κινδύνου (ΧΔΚΚ), 

είναι πιθανό να διατηρηθεί, με τις 

εμπορικές τράπεζες να παραμένουν σε 

μεγάλο βαθμό απούσες από τα δάνεια 

Χρειάζεται μια πιστωτική διευκόλυνση για 

την Ε&Κ σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου 

να αυξηθεί η πιθανότητα σύναψης δανείων 

και εγγυήσεων, και η επίτευξη των 

πολιτικών στόχων της Ε&Κ. Το σημερινό 

χάσμα στην αγορά μεταξύ ζήτησης και 

προσφοράς δανείων και εγγυήσεων για 

ριψοκίνδυνες επενδύσεις στην Ε&Κ, που 

αντιμετωπίζεται από την υφιστάμενη 

Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 

Καταμερισμού του Κινδύνου (ΧΔΚΚ), 

είναι πιθανό να διατηρηθεί, με τις 

εμπορικές τράπεζες να παραμένουν σε 

μεγάλο βαθμό απούσες από τα δάνεια 
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υψηλού κινδύνου. Η ζήτηση για 

χρηματοδότηση δανείων από την ΧΔΚΚ 

ήταν υψηλή μετά τη σύσταση της 

διευκόλυνσης στα μέσα του 2007: στην 

πρώτη φάση της (2007-2010), η προσφυγή 

σε αυτή υπερέβη τις αρχικές προσδοκίες 

περισσότερο από 50% όσον αφορά τις 

ενεργές εγκρίσεις δανείων (7,6 δισεκατ. 

ευρώ έναντι πρόβλεψης 5 δισεκατ. ευρώ). 

υψηλού κινδύνου. Η ζήτηση για 

χρηματοδότηση δανείων από την ΧΔΚΚ 

ήταν υψηλή μετά τη σύσταση της 

διευκόλυνσης στα μέσα του 2007: στην 

πρώτη φάση της (2007-2010), η προσφυγή 

σε αυτή υπερέβη τις αρχικές προσδοκίες 

περισσότερο από 50% όσον αφορά τις 

ενεργές εγκρίσεις δανείων (7,6 δισεκατ. 

ευρώ έναντι πρόβλεψης 5 δισεκατ. ευρώ). 

Επιπροσθέτως, τυπικά οι τράπεζες δεν 

έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το 

κεφάλαιο της γνώσης, όπως είναι η 

πνευματική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, 

συχνά είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε 

εταιρείες βασιζόμενες στη γνώση. Αυτό 

έχει ως συνέπεια πολλές καθιερωμένες 

καινοτόμες επιχειρήσεις – μεγάλες αλλά 

και μικρές – να μην μπορούν να πάρουν 

δάνεια για δραστηριότητες Ε&Κ 

υψηλότερου κινδύνου. 

Επιπροσθέτως, τυπικά οι τράπεζες δεν 

έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το 

κεφάλαιο της γνώσης, όπως είναι η 

πνευματική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, 

συχνά είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε 

εταιρείες βασιζόμενες στη γνώση. Αυτό 

έχει ως συνέπεια πολλές καθιερωμένες 

καινοτόμες επιχειρήσεις – μεγάλες αλλά 

και μικρές – να μην μπορούν να πάρουν 

δάνεια για δραστηριότητες Ε&Κ 

υψηλότερου κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, που διαχειρίζεται 

την πιστωτική διευκόλυνση εκ μέρους 

της Επιτροπής, θα έχει την εντολή να 

χορηγεί δάνεια σε έργα με υψηλό 

τεχνολογικό κίνδυνο και όχι απλώς να 

προσφέρει δάνεια με χαμηλότερα 

επιτόκια σε έργα με χαμηλό τεχνολογικό 

κίνδυνο. Ωστόσο, η εντολή αυτή θα 

υπόκειται σε κριτήρια διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου και κινδύνων 

προγράμματος και στα κατάλληλα 

κριτήρια και εποπτεία με βάση τους 

επιδιωκόμενους στόχους. 

 Θα διατίθεται χρηματοδότηση με τη 

μορφή δανείων χωρίς εμπράγματη 

εξασφάλιση. 

Αυτά τα κενά της αγοράς πηγάζουν στην 

ουσία από αβεβαιότητες, ασυμμετρία ως 

προς την πληροφόρηση και υψηλό κόστος 

της προσπάθειας αντιμετώπισης των εν 

λόγω θεμάτων: οι προσφάτως συσταθείσες 

επιχειρήσεις έχουν πολύ βραχύ ιστορικό 

για να ικανοποιήσουν τους δυνητικούς 

δανειστές, ακόμη και οι καθιερωμένες 

επιχειρήσεις συχνά δεν μπορούν να 

παράσχουν αρκετές πληροφορίες και, στην 

έναρξη μιας επένδυσης στην Ε&Κ δεν 

Αυτά τα κενά της αγοράς πηγάζουν στην 

ουσία από αβεβαιότητες, ασυμμετρία ως 

προς την πληροφόρηση και υψηλό κόστος 

της προσπάθειας αντιμετώπισης των εν 

λόγω θεμάτων: οι προσφάτως συσταθείσες 

επιχειρήσεις έχουν πολύ βραχύ ιστορικό 

για να ικανοποιήσουν τους δυνητικούς 

δανειστές, ακόμη και οι καθιερωμένες 

επιχειρήσεις συχνά δεν μπορούν να 

παράσχουν αρκετές πληροφορίες και, στην 

έναρξη μιας επένδυσης στην Ε&Κ δεν 
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είναι καθόλου βέβαιο κατά πόσον οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται θα 

οδηγήσουν όντως σε επιτυχή καινοτομία. 

είναι καθόλου βέβαιο κατά πόσον οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται θα 

οδηγήσουν όντως σε επιτυχή καινοτομία. 

 Επίσης, αυτή η συζήτηση αφορά 

ιδιαίτερα τις διαδικασίες μεταφοράς 

γνώσεων και τεχνολογίας μεταξύ του 

χώρου της δημόσιας έρευνας, η οποία 

πραγματοποιείται στα πανεπιστήμια και 

στα ερευνητικά κέντρα, και των 

επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των οποίων 

απαιτείται επικύρωση, με την αντίστοιχη 

εξακρίβωση του εφικτού, προκειμένου να 

επιδειχτεί το δυναμικό καινοτομίας που 

θα προσφέρουν στην αγορά οι 

μεταφερόμενες γνώσεις και τεχνολογία. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις στη φάση 

ανάπτυξης της ιδέας ή αυτές που 

ασχολούνται με νεομεφανιζόμενους τομείς 

τυπικά δεν διαθέτουν εγγυήσεις. Ένα άλλο 

αντικίνητρο είναι ότι ακόμα και εάν οι 

δραστηριότητες Ε&Κ καταλήξουν σε ένα 

εμπορικό προϊόν ή διαδικασία, δεν είναι 

καθόλου βέβαιο ότι η εταιρεία που έχει 

καταβάλει τις προσπάθειες είναι σε θέση 

να δρέψει κατ’ αποκλειστικότητα τα οφέλη 

που απορρέουν. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις στη φάση 

ανάπτυξης της ιδέας ή αυτές που 

ασχολούνται με νεομεφανιζόμενους τομείς 

τυπικά δεν διαθέτουν εγγυήσεις. Ένα άλλο 

αντικίνητρο είναι ότι ακόμα και εάν οι 

δραστηριότητες Ε&Κ καταλήξουν σε ένα 

εμπορικό προϊόν ή διαδικασία, δεν είναι 

καθόλου βέβαιο ότι η εταιρεία που έχει 

καταβάλει τις προσπάθειες είναι σε θέση 

να δρέψει κατ’ αποκλειστικότητα τα οφέλη 

που απορρέουν. 

Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της 

Ένωσης, η πιστωτική διευκόλυνση θα 

βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 

τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην 

Ε&Κ στο βέλτιστο επίπεδο. Η εφαρμογή 

της θα επιτρέψει τη συγκέντρωση κρίσιμης 

μάζας πόρων από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ και, με βάση τον καταμερισμό των 

κινδύνων, από το(τα) χρηματοπιστωτικό(-

ά) ίδρυμα(-α) που είναι επιφορτισμένο(-α) 

με την εφαρμογή της. Θα ενθαρρύνει τις 

εταιρείες να επενδύσουν περισσότερα από 

τα χρήματά τους στην Ε&Κ από ό, τι θα 

έκαναν σε άλλη περίπτωση. Επιπλέον, η 

πιστωτική διευκόλυνση θα βοηθήσει τους 

οργανισμούς, τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς, να μειώσουν τους κινδύνους 

ανάληψης προεμπορικών συμβάσεων ή 

συμβάσεων καινοτόμων προϊόντων και 

Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της 

Ένωσης, η πιστωτική διευκόλυνση θα 

βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 

τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην 

Ε&Κ στο βέλτιστο επίπεδο. Η εφαρμογή 

της θα επιτρέψει τη συγκέντρωση κρίσιμης 

μάζας πόρων από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ και, με βάση τον καταμερισμό των 

κινδύνων, από το(τα) χρηματοπιστωτικό(-

ά) ίδρυμα(-α) που είναι επιφορτισμένο(-α) 

με την εφαρμογή της. Θα ενθαρρύνει τις 

εταιρείες να επενδύσουν περισσότερα από 

τα χρήματά τους στην Ε&Κ από ό, τι θα 

έκαναν σε άλλη περίπτωση. Επιπλέον, η 

πιστωτική διευκόλυνση θα βοηθήσει τους 

οργανισμούς, τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς, να μειώσουν τους κινδύνους 

ανάληψης προεμπορικών συμβάσεων ή 

συμβάσεων καινοτόμων προϊόντων και 
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υπηρεσιών. υπηρεσιών. 

Μια διευκόλυνση κεφαλαιακής 

συμμετοχής για την Ε&Κ σε επίπεδο 

Ένωσης είναι απαραίτητη για να 

συμβάλλει στη βελτίωση της 

διαθεσιμότητας της εισφοράς ιδίων 

κεφαλαίων για επενδύσεις κατά την 

πρώιμη φάση και τη φάση ανάπτυξης και 

να προωθήσει την ανάπτυξη της αγοράς 

κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου της 

Ένωσης. Κατά τη μεταφορά τεχνολογίας 

και τη φάση εκκίνησης, οι νέες εταιρείες 

έρχονται αντιμέτωπες με την «κοιλάδα του 

θανάτου», όπου οι δημόσιες επιδοτήσεις 

στην έρευνα διακόπτονται και η 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι 

αδύνατη. Η στήριξη από τον δημόσιο 

τομέα που αποσκοπεί στη μόχλευση 

ιδιωτικών προλειτουργικών κεφαλαίων και 

κεφαλαίων εκκίνησης για την 

αντιμετώπιση αυτού του κενού σήμερα 

είναι υπερβολικά κατακερματισμένη και 

ασυνεχής ή οι υπεύθυνοι διαχείρισής της 

δεν διαθέτουν την απαραίτητη 

εμπειρογνωσία. Επιπλέον, τα περισσότερα 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στην 

Ευρώπη είναι πολύ μικρά για να στηρίξουν 

τη συνεχή ανάπτυξη των καινοτόμων 

εταιρειών και δεν έχουν την κρίσιμη μάζα 

που απαιτείται για εξειδίκευση και 

διακρατική λειτουργία. 

Μια διευκόλυνση κεφαλαιακής 

συμμετοχής για την Ε&Κ σε επίπεδο 

Ένωσης είναι απαραίτητη για να 

συμβάλλει στη βελτίωση της 

διαθεσιμότητας της εισφοράς ιδίων 

κεφαλαίων για επενδύσεις κατά την 

πρώιμη φάση και τη φάση ανάπτυξης και 

να προωθήσει την ανάπτυξη της αγοράς 

κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου της 

Ένωσης. Κατά τη μεταφορά τεχνολογίας 

και τη φάση εκκίνησης, οι νέες εταιρείες 

έρχονται αντιμέτωπες με την «κοιλάδα του 

θανάτου», όπου οι δημόσιες επιδοτήσεις 

στην έρευνα διακόπτονται και η 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι 

αδύνατη. Η στήριξη από τον δημόσιο 

τομέα που αποσκοπεί στη μόχλευση 

ιδιωτικών προλειτουργικών κεφαλαίων και 

κεφαλαίων εκκίνησης για την 

αντιμετώπιση αυτού του κενού σήμερα 

είναι υπερβολικά κατακερματισμένη και 

ασυνεχής ή οι υπεύθυνοι διαχείρισής της 

δεν διαθέτουν την απαραίτητη 

εμπειρογνωσία. Επιπλέον, τα περισσότερα 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στην 

Ευρώπη είναι πολύ μικρά για να στηρίξουν 

τη συνεχή ανάπτυξη των καινοτόμων 

εταιρειών και δεν έχουν την κρίσιμη μάζα 

που απαιτείται για εξειδίκευση και 

διακρατική λειτουργία. 

Οι συνέπειες είναι σοβαρές. Πριν από την 

οικονομική κρίση, το ποσό που 

επενδύθηκε στις ΜΜΕ από τα ευρωπαϊκά 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ήταν 

περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, 

ενώ τα στοιχεία για το 2009 και το 2010 

ήταν της τάξεως των 3-4 δισεκατομμυρίων 

ευρώ. Η μείωση της χρηματοδότησης με 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου έχει 

επηρεάσει τον αριθμό των νεοσύστατων 

επιχειρήσεων που αποτελούν στόχο των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου: το 

2007 περί τις 3.000 ΜΜΕ 

χρηματοδοτήθηκαν με επιχειρηματικά 

κεφάλαια κινδύνου, σε σύγκριση με περί 

τις 2.500 μόνο το 2010. 

Οι συνέπειες είναι σοβαρές. Πριν από την 

οικονομική κρίση, το ποσό που 

επενδύθηκε στις ΜΜΕ από τα ευρωπαϊκά 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ήταν 

περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, 

ενώ τα στοιχεία για το 2009 και το 2010 

ήταν της τάξεως των 3-4 δισεκατομμυρίων 

ευρώ. Η μείωση της χρηματοδότησης με 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου έχει 

επηρεάσει τον αριθμό των νεοσύστατων 

επιχειρήσεων που αποτελούν στόχο των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου: το 

2007 περί τις 3.000 ΜΜΕ 

χρηματοδοτήθηκαν με επιχειρηματικά 

κεφάλαια κινδύνου, σε σύγκριση με περί 

τις 2.500 μόνο το 2010. 
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Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της 

Ένωσης, η διευκόλυνση κεφαλαιακής 

συμμετοχής για την Ε&Κ θα συμπληρώσει 

τα εθνικά καθεστώτα τα οποία δεν 

μπορούν να εξυπηρετήσουν διασυνοριακές 

επενδύσεις στην Ε&Κ. Οι συμφωνίες 

πρώιμου σταδίου θα έχουν επίσης 

χαρακτήρα επίδειξης που μπορεί να 

ωφελήσει τους δημοσίους και ιδιώτες 

επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για 

τη φάση της ανάπτυξης, μόνο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί η αναγκαία κλίμακα και η 

ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών που 

είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας 

αυτοσυντηρούμενης αγοράς 

επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου. 

Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της 

Ένωσης, η διευκόλυνση κεφαλαιακής 

συμμετοχής για την Ε&Κ θα συμπληρώσει 

τα εθνικά καθεστώτα τα οποία δεν 

μπορούν να εξυπηρετήσουν διασυνοριακές 

επενδύσεις στην Ε&Κ. Οι συμφωνίες 

πρώιμου σταδίου θα έχουν επίσης 

χαρακτήρα επίδειξης που μπορεί να 

ωφελήσει τους δημοσίους και ιδιώτες 

επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για 

τη φάση της ανάπτυξης, μόνο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί η αναγκαία κλίμακα και η 

ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών που 

είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας 

αυτοσυντηρούμενης αγοράς 

επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου. 

Η πιστωτική διευκόλυνση και η 

διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, 

υποστηριζόμενες από μια δέσμη 

συνοδευτικών μέτρων, θα στηρίξουν την 

επίτευξη των πολιτικών στόχων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». Για το σκοπό αυτό, προορίζονται 

για την εδραίωση και βελτίωση της 

ποιότητας της επιστημονικής βάσης της 

Ευρώπης, την προώθηση της έρευνας και 

της καινοτομίας με ένα θεματολόγιο με 

γνώμονα τις επιχειρήσεις, και την 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων, με έμφαση σε 

δραστηριότητες όπως τα πιλοτικά έργα, η 

επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 

πρόσληψη από την αγορά. 

Η πιστωτική διευκόλυνση και η 

διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, 

υποστηριζόμενες από μια δέσμη 

συνοδευτικών μέτρων, θα στηρίξουν την 

επίτευξη των πολιτικών στόχων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». Για το σκοπό αυτό, προορίζονται 

για την εδραίωση και βελτίωση της 

ποιότητας της επιστημονικής βάσης της 

Ευρώπης, την προώθηση της έρευνας και 

της καινοτομίας με ένα θεματολόγιο με 

γνώμονα τις επιχειρήσεις, και την 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων, με έμφαση σε 

δραστηριότητες όπως τα πιλοτικά έργα, η 

επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 

πρόσληψη από την αγορά. Πρέπει να 

προβλεφθούν ειδικές ενέργειες στήριξης 

όπως δραστηριότητες ενημέρωσης και 

καθοδήγησης για τις ΜΜΕ. 

Περιφερειακές αρχές, ενώσεις ΜΜΕ, 

εμπορικά επιμελητήρια και 

χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητικοί 

φορείς πρέπει να συμμετέχουν στον 

προγραμματισμό και την εκτέλεση αυτών 

των δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, θα βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση των στόχων Ε&Κ άλλων 

προγραμμάτων και τομέων πολιτικής, 

όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η δράση 

Επιπλέον, θα βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση των στόχων Ε&Κ άλλων 

προγραμμάτων και τομέων πολιτικής, 

όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η δράση 
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για το κλίμα (μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος), και η Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική. Θα αναπτυχθεί η 

συμπληρωματικότητα με εθνικά και 

περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα στο 

πλαίσιο του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου 

για την πολιτική συνοχής, όπου 

προβλέπεται ένας ενισχυμένος ρόλος για 

τα χρηματοδοτικά μέσα. 

για το κλίμα (μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος), και η Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική. Θα αναπτυχθεί η 

συμπληρωματικότητα με εθνικά και 

περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα στο 

πλαίσιο του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου 

για την πολιτική συνοχής, όπου 

προβλέπεται ένας ενισχυμένος ρόλος για 

τα χρηματοδοτικά μέσα. 

Ο σχεδιασμός τους λαμβάνει υπόψη την 

ανάγκη αντιμετώπισης των ειδικών 

αδυναμιών της αγοράς, των 

χαρακτηριστικών (όπως ο βαθμός 

δυναμισμού και ο ρυθμός σύστασης 

εταιρειών) και των απαιτήσεων 

χρηματοδότησης αυτών και άλλων τομέων. 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού μεταξύ 

των μέσων μπορούν να προσαρμόζονται 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» ως απάντηση 

στις μεταβαλλόμενες οικονομικές 

συνθήκες. 

Ο σχεδιασμός τους λαμβάνει υπόψη την 

ανάγκη αντιμετώπισης των ειδικών 

αδυναμιών της αγοράς, των 

χαρακτηριστικών (όπως ο βαθμός 

δυναμισμού και ο ρυθμός σύστασης 

εταιρειών) και των απαιτήσεων 

χρηματοδότησης αυτών και άλλων τομέων. 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού μεταξύ 

των μέσων μπορούν να προσαρμόζονται 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» ως απάντηση 

στις μεταβαλλόμενες οικονομικές 

συνθήκες. 

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 

και το σκέλος για τις ΜΜΕ της πιστωτικής 

διευκόλυνσης θα υλοποιηθούν ως μέρος 

των δύο χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ 

που παρέχουν ίδια κεφάλαια και πίστωση 

για τη στήριξη της Ε&Κ και της ανάπτυξης 

των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τη 

διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής και 

την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο 

του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ. 

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 

και το σκέλος για τις ΜΜΕ της πιστωτικής 

διευκόλυνσης θα υλοποιηθούν ως μέρος 

των δύο χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ 

που παρέχουν ίδια κεφάλαια και πίστωση 

για τη στήριξη της Ε&Κ και της ανάπτυξης 

των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τη 

διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής και 

την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο 

του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ. 

2.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 2.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

α) Η πιστωτική διευκόλυνση επιτρέπει την 

παροχή δανειακών κεφαλαίων για Ε&Κ: 

«Υπηρεσία παροχής δανείων και 

εγγυήσεων της Ένωσης για έρευνα και 

καινοτομία» 

α) Η πιστωτική διευκόλυνση επιτρέπει την 

παροχή δανειακών κεφαλαίων για Ε&Κ: 

«Υπηρεσία παροχής δανείων και 

εγγυήσεων της Ένωσης για έρευνα και 

καινοτομία» 

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 

σε δανειακά κεφάλαια — δάνεια, 

εγγυήσεις, αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 

δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου — 

Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης 

σε δανειακά κεφάλαια — δάνεια, 

εγγυήσεις, αντεγγυήσεις και άλλες μορφές 

δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου — 
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για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 

ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 

αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 

στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 

με υψηλό δυναμικό αριστείας. 

για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας οι οποίες απαιτούν 

ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να 

αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση 

στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 

με υψηλό κίνδυνο, αλλά και υψηλό 

δυναμικό αριστείας. Η έμφαση θα δοθεί 

περισσότερο στον κίνδυνο που έχει σχέση 

με το έργο παρά στον κίνδυνο που έχει 

σχέση με την εταιρεία ειδικά για τις 

ΜΜΕ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

δημιουργία κρίσιμης μάζας και να 

υιοθετηθεί μια προσέγγιση με γνώμονα 

ολόκληρη την αλυσίδα της καινοτομίας, 

θα στοχεύουν σε δραστηριότητες που 

προκύπτουν από άλλες ενέργειες 

χρηματοδοτούμενες βάσει του 

«Ορίζοντας 2020», περιλαμβανομένης 

της στήριξης της Φάσης 3 του νέου 

ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ. 

 Δεδομένου ότι ένας εκ των στόχων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» είναι να συμβάλει στη γεφύρωση 

του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ της 

Ε&Α και της καινοτομίας, βοηθώντας να 

μπουν στην αγορά νέα ή βελτιωμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες, και λαμβάνοντας 

υπόψη τον κρίσιμο ρόλο του σταδίου 

εξακρίβωσης του εφικτού στη διαδικασία 

μεταφοράς γνώσεων, καθιερώνονται 

μηχανισμοί που επιτρέπουν τη 

χρηματοδότηση των φάσεων 

εξακρίβωσης του εφικτού, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την επικύρωση της 

σημασίας, της συνάφειας και της 

μελλοντικής καινοτόμου επίδρασης των 

μεταφερόμενων αποτελεσμάτων έρευνας 

ή εφευρέσεων. 

Οι στοχευόμενοι τελικοί δικαιούχοι είναι 

δυνητικά νομικές οντότητες κάθε μεγέθους 

οι οποίες μπορούν να δανειστούν και να 

επιστρέψουν τα χρήματα και, ιδίως, οι 

ΜΜΕ που έχουν τη δυνατότητα να 

διεξάγουν καινοτομία και να αναπτυχθούν 

γρήγορα, οι εταιρείες μεσαίας 

Οι στοχευόμενοι τελικοί δικαιούχοι είναι 

δυνητικά νομικές οντότητες κάθε μεγέθους 

οι οποίες μπορούν να δανειστούν και να 

επιστρέψουν τα χρήματα και, ιδίως, οι 

ΜΜΕ που έχουν τη δυνατότητα να 

διεξάγουν καινοτομία και να αναπτυχθούν 

γρήγορα, οι εταιρείες μεσαίας 
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κεφαλαιοποίησης και οι μεγάλες εταιρείες, 

τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, 

οι ερευνητικές υποδομές και οι υποδομές 

καινοτομίας, οι συμπράξεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, και φορείς ή έργα ειδικού 

σκοπού. 

κεφαλαιοποίησης και οι μεγάλες εταιρείες, 

τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, 

οι ερευνητικές υποδομές και οι υποδομές 

καινοτομίας, οι συμπράξεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, και φορείς ή έργα ειδικού 

σκοπού. 

Η χρηματοδότηση της πιστωτικής 

διευκόλυνσης θα έχει δύο κύριες 

συνιστώσες: 

Η χρηματοδότηση της πιστωτικής 

διευκόλυνσης θα έχει δύο κύριες 

συνιστώσες: 

(1) Με βάση τη ζήτηση παρέχονται δάνεια 

και εγγυήσεις σύμφωνα με την αρχή της 

εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, 

με ειδική στήριξη δικαιούχων όπως οι 

ΜΜΕ και οι μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

εταιρείες. Η συνιστώσα αυτή 

ανταποκρίνεται στη σταθερή και συνεχή 

ανάπτυξη που παρατηρείται στον όγκο των 

δανείων της ΧΔΚΚ, τα οποία εξαρτώνται 

από τη ζήτηση. Δυνάμει του σκέλους για 

τις ΜΜΕ, θα στηριχθούν δραστηριότητες 

που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

και άλλων οντοτήτων που επικεντρώνονται 

στην Ε&Α ή/και στην καινοτομία. 

(1) Με βάση τη ζήτηση παρέχονται δάνεια 

και εγγυήσεις σύμφωνα με την αρχή της 

εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, 

με ειδική στήριξη δικαιούχων όπως οι 

ΜΜΕ και οι μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

εταιρείες. Η συνιστώσα αυτή 

ανταποκρίνεται στη σταθερή και συνεχή 

ανάπτυξη που παρατηρείται στον όγκο των 

δανείων της ΧΔΚΚ, τα οποία εξαρτώνται 

από τη ζήτηση. Δυνάμει του σκέλους για 

τις ΜΜΕ, θα στηριχθούν δραστηριότητες 

που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

και άλλων οντοτήτων που επικεντρώνονται 

στην Ε&Α ή/και στην καινοτομία, όπως 

χρηματοδότηση που στηρίζεται σε 

πνευματική ιδιοκτησία ή χρήση άυλων 

περιουσιακών στοιχείων ως εγγύησης. 

(2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση 

σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας 

σημασίας για την αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της 

βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης, και την παροχή 

περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων 

αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα βοηθήσει 

την Ένωση να αντιμετωπίσει τις πτυχές 

έρευνας και καινοτομίας των τομεακών 

πολιτικών στόχων. 

(2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση 

σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας 

σημασίας για την αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της 

βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης, και την παροχή 

περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων 

αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα βοηθήσει 

την Ένωση να αντιμετωπίσει τις πτυχές 

έρευνας και καινοτομίας των τομεακών 

πολιτικών στόχων. 

β) Η διευκόλυνση κεφαλαιακής 

συμμετοχής επιτρέπει την εισφορά ιδίων 

κεφαλαίων για Ε&Κ: «Μέσα κεφαλαιακής 

συμμετοχής της Ένωσης για έρευνα και 

καινοτομία» 

β) Η διευκόλυνση κεφαλαιακής 

συμμετοχής επιτρέπει την εισφορά ιδίων 

κεφαλαίων για Ε&Κ: «Μέσα κεφαλαιακής 

συμμετοχής της Ένωσης για έρευνα και 

καινοτομία» 

Σκοπός είναι να συμβάλλει στην εξάλειψη Σκοπός είναι να συμβάλλει στην εξάλειψη 
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των αδυναμιών της αγοράς ευρωπαϊκών 

επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου και 

να παράσχει ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια 

κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών 

ανάπτυξης και χρηματοδότησης 

καινοτόμων επιχειρήσεων από το 

προλειτουργικό στάδιο έως την ανάπτυξη 

και επέκταση. Θα δοθεί έμφαση στη 

στήριξη των στόχων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2010» και των 

σχετικών πολιτικών. 

των αδυναμιών της αγοράς ευρωπαϊκών 

επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου και 

να παράσχει ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια 

κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών 

ανάπτυξης και χρηματοδότησης 

καινοτόμων επιχειρήσεων από το 

προλειτουργικό στάδιο έως την ανάπτυξη 

και επέκταση. Θα δοθεί έμφαση στη 

στήριξη των στόχων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2010» και των 

σχετικών πολιτικών. 

Οι στοχευόμενοι τελικοί δικαιούχοι είναι 

δυνητικά επιχειρήσεις όλων των μεγεθών 

που εκτελούν ή αρχίζουν να επιδίδονται σε 

δραστηριότητες καινοτομίας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις καινοτόμες ΜΜΕ και στις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες. 

Οι στοχευόμενοι τελικοί δικαιούχοι είναι 

δυνητικά επιχειρήσεις όλων των μεγεθών 

που εκτελούν ή αρχίζουν να επιδίδονται σε 

δραστηριότητες καινοτομίας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις καινοτόμες ΜΜΕ και στις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες. 

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 

θα επικεντρωθεί σε επιχειρηματικά 

κεφάλαια κινδύνου πρώιμου σταδίου που 

παρέχουν κεφάλαια επιχειρηματικού 

κινδύνου και οιονεί ίδια κεφάλαια 

(συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης 

χρηματοδότησης) σε μεμονωμένες 

επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Η 

διευκόλυνση θα έχει επίσης τη δυνατότητα 

να προβεί σε επενδύσεις στο στάδιο της 

επέκτασης και της ανάπτυξης, σε 

συνδυασμό με τη διευκόλυνση 

κεφαλαιακής συμμετοχής για ανάπτυξη 

στο πλαίσιο του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνεχής στήριξη κατά τη φάση εκκίνησης 

και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 

θα επικεντρωθεί σε επιχειρηματικά 

κεφάλαια κινδύνου που παρέχουν 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και 

οιονεί ίδια κεφάλαια 

(συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης 

χρηματοδότησης) σε πρώιμου σταδίου, 

μεμονωμένες επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. 

Η διευκόλυνση θα έχει επίσης τη 

δυνατότητα να προβεί σε επενδύσεις στο 

στάδιο της επέκτασης και της ανάπτυξης, 

σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση 

κεφαλαιακής συμμετοχής για ανάπτυξη 

στο πλαίσιο του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνεχής στήριξη κατά τη φάση εκκίνησης 

και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, 

η οποία θα βασίζεται πρωτίστως στη 

ζήτηση, θα χρησιμοποιήσει μια 

προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου, όπου τα 

επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου και 

άλλοι ανάλογοι ενδιάμεσοι επιλέγουν τις 

επιχειρήσεις στις οποίες θα επενδύσουν. 

Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, 

η οποία θα βασίζεται πρωτίστως στη 

ζήτηση, θα χρησιμοποιήσει μια 

προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου, όπου τα 

επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου και 

άλλοι ανάλογοι ενδιάμεσοι επιλέγουν τις 

επιχειρήσεις στις οποίες θα επενδύσουν. 

Η ειδική στόχευση μπορεί να εφαρμοστεί 

για να βοηθήσει στην επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων πολιτικής, με βάση 

τη θετική εμπειρία του προγράμματος 

Η ειδική στόχευση εφαρμόζεται για να 

βοηθήσει στην επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων πολιτικής, με βάση τη θετική 

εμπειρία του προγράμματος πλαισίου 
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πλαισίου ανταγωνιστικότητας και 

καινοτομίας, με ειδική στόχευση στην 

οικολογική καινοτομία. 

ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, με 

ειδική στόχευση στην οικολογική 

καινοτομία, ιδιαίτερα για την επίτευξη 

στόχων που σχετίζονται με τις 

προσδιορισθείσες κοινωνιακές 

προκλήσεις. 

 Το στάδιο της εξακρίβωσης του εφικτού 

στηρίζει τις διαδικασίες μεταφοράς 

γνώσεων και τεχνολογίας στα στάδια πριν 

από τη βιομηχανική εφαρμογή, με στόχο 

την επαλήθευση και, ενδεχομένως, την 

αύξηση της καινοτόμου επίδρασης που 

έχει η μεταφορά αυτή στην αγορά, 

μειώνοντας έτσι την αβεβαιότητα και 

τους εγγενείς κινδύνους που έχει για τον 

παραγωγικό τομέα η μεταφορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και των 

εφευρέσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο 

της δημόσιας έρευνας. 

Το σκέλος «εκκίνηση», στηρίζοντας το 

προλειτουργικό στάδιο και το πρώιμο 

στάδιο, επιτρέπει τις επενδύσεις με 

εισφορά ιδίων κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, 

σε οργανισμούς μεταφοράς γνώσης, 

προλειτουργικά κεφάλαια, διασυνοριακά 

προλειτουργικά κεφάλαια, φορείς 

συνεπένδυσης τους επονομαζόμενους 

«επιχειρηματικούς αγγέλους», περιουσιακά 

στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, 

πλατφόρμες ανταλλαγής και εμπορίας 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και 

επιχειρηματικά κεφάλαια πρώιμου 

σταδίου. 

Το σκέλος «εκκίνηση», στηρίζοντας το 

προλειτουργικό στάδιο και το πρώιμο 

στάδιο, επιτρέπει τις επενδύσεις με 

εισφορά ιδίων κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, 

σε οργανισμούς μεταφοράς γνώσης, 

προλειτουργικά κεφάλαια, διασυνοριακά 

προλειτουργικά κεφάλαια και κεφάλαια 

πρώιμου σταδίου, φορείς συνεπένδυσης 

τους επονομαζόμενους «επιχειρηματικούς 

αγγέλους», περιουσιακά στοιχεία 

πνευματικής ιδιοκτησίας, πλατφόρμες 

ανταλλαγής και εμπορίας δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικά 

κεφάλαια πρώιμου σταδίου και τα 

κεφάλαια που επενδύονται ως κεφάλαια 

εκκίνησης για τις διασυνοριακές 

δραστηριότητες, ενδεχομένως σε 

συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού 

κεφαλαίου για την ανάπτυξη (EFG) στο 

πλαίσιο του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ. 

Το σκέλος «ανάπτυξη» επιτρέπει τις 

επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και 

της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη 

διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής 

για την ανάπτυξη στο πλαίσιο του 

προγράμματος για την 

Το σκέλος «ανάπτυξη» επιτρέπει τις 

επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και 

της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την 

EFG, συμπεριλαμβανομένων των 

επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια που 

επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια του 
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ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια που 

επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια, τα 

οποία δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, 

επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια 

κινδύνου, και στην πλειονότητά τους 

επικεντρώνονται σε ένα θεματικό πεδίο 

που στηρίζει τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα τα οποία 

δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, 

επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια 

κινδύνου, και στην πλειονότητά τους 

επικεντρώνονται σε ένα θεματικό πεδίο 

που στηρίζει τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος 2 – ενότητα 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 7α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έχοντας υπόψη την εξαιρετικά δυσχερή 

κατάσταση που αντιμετωπίζει η 

ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηματικού 

κεφαλαίου, και λαμβάνοντας υπόψη τον 

επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, θα 

πρέπει να καταστεί δυνατή η συγκρότηση 

ενός ταμείου κεφαλαίων κινδύνου σε 

δοκιμαστική βάση έως την επόμενη 

δημοσιονομική περίοδο 2014-2020. 

Αιτιολόγηση 

Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου αποτελούν ζωτική πηγή χρηματοδότησης για χιλιάδες 

καινοτόμες νεοεμφανιζόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ΜΜΕ με δυναμικό για ταχεία 

ανάπτυξη, που συναντούν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση, 

διότι το επιχειρηματικό τους πρότυπο είναι μεν πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί 

στην πράξη. Η εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου για ένα ταμείο αμοιβαίων κεφαλαίων που 

επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση της 

μόχλευσης του κοινοτικού προϋπολογισμού, θα συνέβαλλε στην καταπολέμηση της κρίσης. 

 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος 2 – ενότητα 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 7β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο μηχανισμός ιδίων κεφαλαίων, έχει 

τεθεί σε λειτουργία, μαζί με τη 

διευκόλυνση EFG, ως ενιαίο και 

ολοκληρωμένο μέσο της ΕΕ για τη 

χρηματοδότηση της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων με 

επιχειρηματικό κεφάλαιο, από τη φάση 

εκκίνησης  έως τη φάση ανάπτυξης.  

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι 2 μηχανισμοί υποστήριξης του επιχειρηματικού κεφαλαίου 

των προγραμμάτων H2020 και COSME, θα πρέπει να αποτελούν στην πράξη ένα ενιαίο μέσο 

ολοκληρωμένης χρηματοδότησης ώστε να είναι αποτελεσματικό και να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της αγοράς, 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος II – ενότητα 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. καινοτομία στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις 

3. καινοτομία στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις 

3.1 Ειδικός στόχος 3.1 Ειδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος είναι η τόνωση της 

ανάπτυξης μέσω της αύξησης των 

επιπέδων καινοτομίας στις ΜΜΕ 

καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες 

τους σε καινοτομία καθ’ όλο τον κύκλο 

καινοτομίας, για όλους τους τύπους 

καινοτομίας, δημιουργώντας έτσι 

γρηγορότερα αναπτυσσόμενες, διεθνώς 

δραστήριες ΜΜΕ. 

Ο ειδικός στόχος είναι η τόνωση της 

βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω 

της αύξησης των επιπέδων καινοτομίας 

στις ΜΜΕ καλύπτοντας τις διαφορετικές 

ανάγκες τους σε καινοτομία καθ’ όλο τον 

κύκλο καινοτομίας, για όλους τους τύπους 

καινοτομίας, δημιουργώντας έτσι 

γρηγορότερα αναπτυσσόμενες, διεθνώς 

δραστήριες ΜΜΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο 

των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία, η 

έρευνα και η καινοτομία στις ΜΜΕ θα 

διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και, συνεπώς, στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο 

των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία, η 

έρευνα και η καινοτομία στις ΜΜΕ θα 

διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και, συνεπώς, στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
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«Ευρώπη 2020» και κυρίως της 

εμβληματικής πρωτοβουλίας της «Ένωση 

Καινοτομίας». 

«Ευρώπη 2020» και κυρίως της 

εμβληματικής πρωτοβουλίας της «Ένωση 

Καινοτομίας». 

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 

το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 

και στην απασχόληση, και το σημαντικό 

δυναμικό καινοτομίας τους - προβλήματα 

που σχετίζονται με το μέγεθός τους για να 

γίνουν περισσότερο καινοτόμες και 

ανταγωνιστικότερες. Παρά το γεγονός ότι 

την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός 

νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές 

ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες 

στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες 

από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις 

ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 

περιβάλλον με ολοένα και πιο 

αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 

επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 

πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 

για καινοτομία. Πρέπει να δημιουργήσουν, 

να αφομοιώσουν και να 

εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 

επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 

μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 

επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 

παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 

τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 

ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 

ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή 

τους. 

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 

το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 

και στην απασχόληση, και το σημαντικό 

δυναμικό καινοτομίας τους ποικίλα 

προβλήματα για να γίνουν περισσότερο 

καινοτόμες και ανταγωνιστικότερες, όπως 

μεταξύ άλλων έλλειψη χρηματοδοτικών 

πόρων και πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση, έλλειψη δεξιοτήτων στη 

διαχείριση της καινοτομίας, αδυναμίες 

στη δικτύωση και τη συνεργασία με 

εξωτερικά μέρη και ανεπαρκή χρήση 

δημοσίων συμβάσεων για την προώθηση 

της καινοτομίας στις ΜΜΕ. Παρά το 

γεγονός ότι την Ευρώπη καταγράφεται ο 

ίδιος αριθμός νεοσύστατων εταιρειών με 

τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ συναντούν 

περισσότερες δυσκολίες στο να 

μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες από ό,τι 

οι ομόλογές τους εταιρείες στις ΗΠΑ. Το 

διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 

περιβάλλον με ολοένα και πιο 

αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 

επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 

πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 

για έρευνα και καινοτομία. Πρέπει να 

δημιουργήσουν, να αφομοιώσουν και να 

εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 

επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 

μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 

επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 

παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 

τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 

ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 

ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά 

τους. 

Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να 

συμπληρώσουν τις εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα 

επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν 

τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και άλλων 

φορέων σχετικών με την καινοτομία, 

προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 

Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να 

συμπληρώσουν τις εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα 

επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν 

τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και άλλων 

φορέων σχετικών με την καινοτομία, 

προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 
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μεταξύ έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς 

πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί 

ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική 

καινοτομία περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από 

πλευράς ζήτησης, και να υποστηριχθεί ο 

συνυπολογισμός της μεταβαλλόμενης 

φύσης των διαδικασιών καινοτομίας, των 

νέων τεχνολογιών, των αγορών και των 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

μεταξύ έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς 

πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί 

ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική 

καινοτομία περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από 

πλευράς ζήτησης, καθώς και μέτρων που 

έχουν ως στόχο να δοθεί ώθηση στη 

μεταφορά γνώσης από τον δημόσιο χώρο, 
και να υποστηριχθεί ο συνυπολογισμός της 

μεταβαλλόμενης φύσης των διαδικασιών 

καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, των 

αγορών και των επιχειρηματικών 

μοντέλων. 

Θα δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί με τις 

ειδικές πολιτικές της Ένωσης για τη 

βιομηχανία, ιδίως με το πρόγραμμα για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ και τα ταμεία για την πολιτική 

συνοχής, με σκοπό τη διασφάλιση 

συνεργειών και συνεκτικής προσέγγισης. 

Θα δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί με τις 

ειδικές πολιτικές της Ένωσης για τη 

βιομηχανία, ιδίως με το πρόγραμμα για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ και τα ταμεία για την πολιτική 

συνοχής, με σκοπό τη διασφάλιση 

συνεργειών και συνεκτικής προσέγγισης. 

3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Οι ΜΜΕ αποτελούν κύριο μοχλό 

καινοτομίας, χάρη στην ικανότητά τους να 

μετασχηματίζουν γρήγορα και αποδοτικά 

νέες ιδέες σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. 

Χρησιμεύουν ως σημαντικοί δίαυλοι 

διάδοσης γνώσεων, μεταφέροντας τα 

αποτελέσματα της έρευνας στην αγορά. 

Την τελευταία εικοσαετία έχει αποδειχθεί 

ότι ολόκληροι τομείς έχουν ανανεωθεί και 

νέες βιομηχανίες έχουν δημιουργηθεί υπό 

την αιγίδα καινοτόμων ΜΜΕ. Οι ταχέως 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις είναι καίριας 

σημασίας για την ανάπτυξη των 

νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και την 

επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών που 

χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να 

καταστεί μια οικονομία βασιζόμενη στη 

γνώση, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα, με διατηρήσιμη οικονομική 

ανάπτυξη και θέσεις εργασίας υψηλής 

ποιότητας. 

Οι ΜΜΕ αποτελούν κύριο μοχλό 

καινοτομίας, χάρη στην ικανότητά τους να 

μετασχηματίζουν γρήγορα και αποδοτικά 

νέες ιδέες σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. 

Χρησιμεύουν ως σημαντικοί δίαυλοι 

διάδοσης γνώσεων, μεταφέροντας τα 

αποτελέσματα της έρευνας στην αγορά. 

Την τελευταία εικοσαετία έχει αποδειχθεί 

ότι ολόκληροι τομείς έχουν ανανεωθεί και 

νέες βιομηχανίες έχουν δημιουργηθεί υπό 

την αιγίδα καινοτόμων ΜΜΕ. Οι ταχέως 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις είναι καίριας 

σημασίας για την ανάπτυξη των 

νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και την 

επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών που 

χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να 

καταστεί μια οικονομία βασιζόμενη στη 

γνώση, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα, με διατηρήσιμη οικονομική 

ανάπτυξη και θέσεις εργασίας υψηλής 

ποιότητας. 

Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της 

Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της 
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ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων 

περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να 

καινοτομήσουν. Πρέπει να ενθαρρύνονται 

και να υποστηρίζονται προκειμένου να 

επενδύουν στην έρευνα και την 

καινοτομία. Πράττοντάς το θα είναι σε 

θέση να επωφεληθούν από το πλήρες 

δυναμικό καινοτομίας της εσωτερικής 

αγοράς και του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να δημιουργήσουν 

νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην 

Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 

συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων σε 

μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις. 

ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων 

περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να 

καινοτομήσουν. Πρέπει να υποστηρίζονται 

προκειμένου να επενδύουν στην έρευνα 

και την καινοτομία αλλά και να ενισχύουν 

την ικανότητά τους να διαχειρίζονται 

διεργασίες καινοτομίας. Πράττοντάς το θα 

είναι σε θέση να επωφεληθούν από το 

πλήρες δυναμικό καινοτομίας της 

εσωτερικής αγοράς και του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να 

δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής, 

και να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων 

σε μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις. 

Η συμμετοχή στην έρευνα και την 

καινοτομία της Ένωσης ενισχύει την 

ικανότητα Ε&Α και την τεχνολογική 

ικανότητα των ΜΜΕ, αυξάνει την 

ικανότητά τους να παράγουν, να 

απορροφούν και να χρησιμοποιούν νέες 

γνώσεις, ενισχύει την οικονομική 

εκμετάλλευση νέων λύσεων, προωθεί την 

καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και 

επιχειρηματικά μοντέλα, προάγει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 

μεγαλύτερες αγορές και διεθνοποιεί τα 

δίκτυα γνώσης των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ που 

έχουν καθιερώσει μια σωστή διαχείριση 

της καινοτομίας, με αποτέλεσμα συχνά να 

βασίζονται σε εξωτερική εμπειρογνωσία 

και δεξιότητες, υπερτερούν ως προς τις 

επιδόσεις έναντι των υπολοίπων. 

Η συμμετοχή στην έρευνα και την 

καινοτομία της Ένωσης ενισχύει την 

ικανότητα Ε&Α και την τεχνολογική 

ικανότητα των ΜΜΕ, αυξάνει την 

ικανότητά τους να παράγουν, να 

απορροφούν και να χρησιμοποιούν νέες 

γνώσεις, ενισχύει την οικονομική 

εκμετάλλευση νέων λύσεων, προωθεί την 

καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και 

επιχειρηματικά μοντέλα, προάγει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 

μεγαλύτερες αγορές και διεθνοποιεί τα 

δίκτυα γνώσης των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ που 

έχουν καθιερώσει μια σωστή διαχείριση 

της καινοτομίας, με αποτέλεσμα συχνά να 

βασίζονται σε εξωτερική εμπειρογνωσία 

και δεξιότητες, υπερτερούν ως προς τις 

επιδόσεις έναντι των υπολοίπων. Οι ΜΜΕ 

διαδραματίζουν, επίσης, καθοριστικό 

ρόλο ως αποδέκτες των διαδικασιών 

μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσεων, 

συμβάλλοντας στο να μεταφέρονται στην 

αγορά οι καινοτομίες που προκύπτουν 

από την έρευνα που διεξάγεται στα 

πανεπιστήμια, στα δημόσια ερευνητικά 

ιδρύματα και στις ΜΜΕ που επιτελούν 

ερευνητικό έργο. 
 

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 

καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 

καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 
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ορισμένων προβλημάτων τους που 

σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 

πρόσβαση στις τεχνολογικές και 

επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 

αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 

οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 

και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία. 

ορισμένων προβλημάτων τους που 

σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 

πρόσβαση στις τεχνολογικές και 

επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 

αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 

οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 

και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία. Η εκπαίδευση και η 

μεταφορά τεχνολογίας προς τις ΜΜΕ 

μπορεί να είναι βασικές συνιστώσες για 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 

του δυναμικού καινοτομίας τους. 

Τα περιφερειακά και εθνικά προγράμματα 

έρευνας και καινοτομίας, τα οποία συχνά 

στηρίζονται από την ευρωπαϊκή πολιτική 

συνοχής, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 

στην προώθηση των ΜΜΕ. Ειδικότερα, τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής οφείλουν 

να διαδραματίσουν κύριο ρόλο μέσω της 

δημιουργίας ικανοτήτων και της παροχής 

μιας «κλίμακας αριστείας» για τις ΜΜΕ 

προκειμένου να εκπονήσουν άριστα έργα 

τα οποία θα μπορούν να ανταγωνιστούν 

για χρηματοδότηση δυνάμει του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». Ωστόσο, πολύ λίγα μόνο εθνικά και 

περιφερειακά προγράμματα παρέχουν 

χρηματοδότηση σε διακρατικές 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που διεξάγονται από ΜΜΕ, στη διάδοση 

σε ολόκληρη την Ένωση και στη χρήση 

καινοτόμων λύσεων ή σε διασυνοριακές 

υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας. Η 

πρόκληση συνίσταται στο να παρασχεθεί 

στις ΜΜΕ μια ανοικτή στήριξη σε 

θεματικό επίπεδο για την υλοποίηση 

διεθνών έργων σύμφωνα με τις 

στρατηγικές καινοτομίας των εταιρειών. 

Συνεπώς, οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 

είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση των 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την 

ενίσχυση του αντικτύπου τους και το 

άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης της 

έρευνας και της καινοτομίας. 

Τα περιφερειακά και εθνικά προγράμματα 

έρευνας και καινοτομίας, τα οποία συχνά 

στηρίζονται από την ευρωπαϊκή πολιτική 

συνοχής, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 

στην προώθηση των ΜΜΕ. Ειδικότερα, τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής οφείλουν 

να διαδραματίσουν κύριο ρόλο μέσω της 

δημιουργίας ικανοτήτων και της παροχής 

μιας «κλίμακας αριστείας» για τις ΜΜΕ 

προκειμένου να εκπονήσουν άριστα έργα 

τα οποία θα μπορούν να ανταγωνιστούν 

για χρηματοδότηση δυνάμει του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». Ωστόσο, πολύ λίγα μόνο εθνικά και 

περιφερειακά προγράμματα παρέχουν 

χρηματοδότηση σε διακρατικές 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που διεξάγονται από ΜΜΕ, στη διάδοση 

σε ολόκληρη την Ένωση και στη χρήση 

καινοτόμων λύσεων ή σε διασυνοριακές 

υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας. Η 

πρόκληση συνίσταται στο να παρασχεθεί 

στις ΜΜΕ μια ανοικτή στήριξη σε 

θεματικό επίπεδο για την υλοποίηση 

διεθνών έργων σύμφωνα με τις 

στρατηγικές καινοτομίας των εταιρειών. 

Συνεπώς, οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 

είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση των 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την 

ενίσχυση του αντικτύπου τους και το 

άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης της 

έρευνας και της καινοτομίας. 

3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 
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α) Εξορθολογισμός της στήριξης στις 

ΜΜΕ 

α) Στήριξη των ΜΜΕ με ειδικό μέσο για 

τις ΜΜΕ 

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 

ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 

απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 

ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 

για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 

τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 

μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 

μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 

προβλέπεται για όλους τους τύπους 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 

τεχνολογικών καινοτομιών και των 

κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 

καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 

χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 

φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 

κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 

καινοτομίες και αυξάνοντας την 

εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. 

Επιπλέον, ένα ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ θα 

παρέχει σταδιακή και απρόσκοπτη στήριξη 

που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο 

καινοτομίας. Το μέσο για τις ΜΜΕ θα 

απευθύνεται σε όλους τους τύπους 

καινοτομίας στις ΜΜΕ που έχουν μεγάλες 

φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 

μεγεθυνθούν, να διεθνοποιηθούν και να 

καινοτομήσουν, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις 

εμπορικά εκμεταλλεύσιμες εφευρέσεις, 

και στις ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕ. 

Οι ΜΜΕ θα είναι οι κύριοι αιτούντες, 

αλλά θα ενθαρρύνονται να συνεργάζονται 

με ερευνητικά ιδρύματα και άλλες 

επιχειρήσεις. Θα προβλέπεται για όλους 

τις τύπους καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών 

τις υπηρεσίες, των μη τεχνολογικών 

καινοτομιών και των κοινωνικών 

καινοτομιών, δεδομένου ότι κάθε 

δραστηριότητα έχει σαφή ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία. Σκοπός είναι η 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 

καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 

χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 

φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 

κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 

καινοτομίες και αυξάνοντας την 

εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. Το μέσο 

θα παρέχει σήμα ποιότητας για τις 

επιτυχημένες ΜΜΕ προκειμένου να 

συμμετάσχουν σε διαδικασίες δημόσιων 

συμβάσεων. 

 Το μέσο θα λειτουργεί υπό ενιαία 

διαχειριστική δομή, με ελαφρύ διοικητικό 

καθεστώς και ενιαίο σημείο υποβολής 

αιτήσεων. Θα υλοποιηθεί με λογική «από 

τη βάση προς την κορυφή», με ανοιχτές 

προσκλήσεις. 

 Θα προσφέρονται ειδικές υπηρεσίες 

στήριξης της καινοτομίας για τις ΜΜΕ 

που συμμετέχουν στο εν λόγω μέσο, με 

αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών 
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όπως το Δίκτυο της Ευρώπης των 

Επιχειρήσεων και άλλοι πάροχοι 

καινοτόμων υπηρεσιών και συστήματα 

εποπτείας/καθοδήγησης. 

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 

αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 

την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 

το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο 

θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών. 

Για όλους τους ειδικούς στόχους που 

αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και 

την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί 

το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ. Το μέσο αυτό 

δημιουργεί την απαραίτητη ευελιξία για 

να καταστεί δυνατή η ένταξη των ΜΜΕ 

σε ερευνητικά έργα στο στάδιο της 

εκτέλεσης και για χρονική διάρκεια 

μικρότερη από τη συνολική διάρκεια των 

έργων. 

 Το μέσο για τις ΜΜΕ μπορεί επίσης να 

εξυπηρετήσει ως μέσο προεμπορικών 

συμβάσεων ή συμβάσεων για καινοτόμες 

λύσεις. 

β) Στήριξη σε ΜΜΕ έντασης έρευνας β) Στήριξη σε ΜΜΕ έντασης έρευνας 

Σκοπός είναι η προώθηση της καινοτομίας 

με βάση τις ανάγκες της αγοράς των ΜΜΕ 

που διεξάγουν Ε&Α. Μια ειδική δράση θα 

στοχεύει τις ΜΜΕ έντασης έρευνας σε 

τομείς υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες 

επιδεικνύουν ικανότητα εμπορικής 

εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του 

έργου. 

Σκοπός είναι η προώθηση της καινοτομίας 

με βάση τις ανάγκες της αγοράς των ΜΜΕ 

που διεξάγουν Ε&Α. Μια ειδική δράση θα 

στοχεύει τις ΜΜΕ έντασης έρευνας σε 

τομείς υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες 

επιδεικνύουν ικανότητα εμπορικής 

εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του 

έργου. 

γ) Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας 

των ΜΜΕ 

γ) Ένταξη της στήριξης των ΜΜΕ σε 

όλες τις πολιτικές και ενίσχυση της 

ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ. 

Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που 

συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών 

μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν 

τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 

κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 

ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ. 

Οι ΜΜΕ στηρίζονται από ολόκληρο το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Για τον 

σκοπό αυτό, θα στηριχθούν οι 

δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 

υλοποίηση των ειδικών μέτρων για τις 

ΜΜΕ και συμπληρώνουν τα εν λόγω 

ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 

δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τις 

ΜΜΕ, κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της 

ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ, μεταξύ 

άλλων με την παροχή χρηματοδότησης σε 

ευρωπαϊκά ιδρύματα εφαρμοσμένης 

έρευνας για να εργαστούν σε σχέδια που 



 

PE489.637v03-00 186/710 RR\922943EL.doc 

EL 

έχουν συμφωνηθεί με επιμέρους ΜΜΕ. 

δ) Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα 

την αγορά 

δ) Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα 

την αγορά 

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 

αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 

συνθηκών για καινοτομία και την 

αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 

παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 

καινοτόμων ΜΜΕ. 

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 

αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 

συνθηκών για καινοτομία και την 

αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 

παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 

καινοτομίας στις ΜΜΕ, και τη θέσπιση 

μιας ρήτρας καινοτομίας που θα 

επιτρέπει την ΜΜΕ που προτείνουν 

καινοτόμα προϊόντα. 

 δα) Υποστήριξη της μεταφοράς γνώσης 

και τεχνολογίας μεταξύ της δημόσιας 

έρευνας και της αγοράς. 

 Στήριξη των διαδικασιών μεταφοράς 

μεταξύ του περιβάλλοντος δημόσιας 

έρευνας και των καινοτόμων ΜΜΕ, ως 

αποτελεσματικό μηχανισμό για τη 

μεταφορά στην αγορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και των 

εφευρέσεων που πραγματοποιούνται στα 

πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και 

στις ΜΜΕ που επιτελούν ερευνητικό 

έργο. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα -1(νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Επιστήμη με την κοινωνία για την 

κοινωνία: Μια εγκάρσια πρόκληση 

 -1.1. Εδικός στόχος 

 Ο ειδικός στόχος είναι η οικοδόμηση μιας 

αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της 

επιστήμης και της κοινωνίας, η 

προσέλκυση νέου ανθρώπινου δυναμικού 

στην επιστήμη, και ο συνδυασμός της 

επιστημονικής αριστείας με την 

κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη. 
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 Η ταχεία πρόοδος στη σύγχρονη 

επιστημονική έρευνα και καινοτομία έχει 

εγείρει σημαντικά ηθικά, νομικά και 

κοινωνικά ζητήματα που απαιτούν 

ενισχυμένη σχέση και δέσμευση μεταξύ 

επιστήμης και κοινωνίας. 

 Η εξεύρεση των ορθών απαντήσεων στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη 

προϋποθέτει τη συμμετοχή όσο το 

δυνατόν περισσότερων φορέων στη 

διαδικασία έρευνας και καινοτομίας. 

Κατά παράδοση, η αλληλεπίδραση 

μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας 

περιοριζόταν σε μια μονόπλευρη 

μεταφορά γνώσης από τα πάνω προς τα 

κάτω, από τους ειδικούς στους πολίτες. Η 

μετάβαση προς μια ανοικτή, 

αποτελεσματική και δημοκρατική 

κοινωνία της γνώσης προϋποθέτει μια 

αλλαγή προς έναν περισσότερο 

αμφίδρομο διάλογο και ενεργό 

συνεργασία πέραν της παραδοσιακής 

επιστημονικής εκπαίδευσης ή της 

τρέχουσας αντίληψης ότι οι πολίτες είναι 

απλώς καταναλωτές των αποτελεσμάτων 

της έρευνας. Αυτή η διαλογική σχέση και 

η ενεργός συνεργασία αναμφίβολα θα 

δώσουν τη δυνατότητα στην επιστήμη 

και την καινοτομία να προχωρήσουν πιο 

υπεύθυνα. 

 Η Ένωση χρειάζεται όλο της το 

ανθρώπινο δυναμικό για να τονώσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε μια 

παγκόσμια οικονομία. Για να καλυφθεί η 

ανάγκη για καθαρή αύξηση των 

ερευνητών στην Ευρώπη κατά ένα 

εκατομμύριο έως το 2020 και να 

επιτευχθεί ο στόχος για ένταση Ε&Α στο 

3% του ΑΕΠ, θα πρέπει οι νέοι της 

Ένωσης να σταδιοδρομήσουν στον χώρο 

της επιστήμης, ενώ χρειάζεται 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση πιο ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων στο εργατικό 

δυναμικό. 

 Εντούτοις, καθίσταται ολοένα και πιο 

δύσκολη η προσέλκυση υψηλότερου 

ποσοστού νέων στην επιστήμη και την 
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τεχνολογία και επικρατεί αυξανόμενη 

ανησυχία στην Ευρώπη, ότι πολλοί 

προικισμένοι νέοι δεν επιλέγουν να 

σταδιοδρομήσουν σε αυτούς τους τομείς. 

Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 

όσοι ξεκινούν επιστημονική ή 

τεχνολογική σταδιοδρομία θα μπορούν να 

διατηρήσουν τον ενθουσιασμό και το 

ενδιαφέρον τους και θα διαθέτουν 

ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη, χωρίς 

να πρέπει να εγκαταλείψουν τον 

επιστημονικό τους κλάδο. 

 Επίσης, υπάρχει σαφής ανισορροπία όσον 

αφορά την εκπροσώπηση των φύλων 

στον τομέα των επιστημών. Προκειμένου 

η Ευρώπη να εξασφαλίσει ότι 

χρηματοδοτεί ένα αποτελεσματικό και 

αποδοτικό πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας, απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να μην 

υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στον 

τομέα των επιστημών και να μην 

αγνοούνται οι διαφορές μεταξύ των 

φύλων στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας. 

 -1.2. Σκεπτικό και ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία 

 Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ 

επιστήμης και κοινωνίας με σκοπό τη 

διεύρυνση της κοινωνικής και πολιτικής 

στήριξης της επιστήμης και της 

τεχνολογίας σε όλα τα κράτη μέλη 

συνιστά ολοένα πιο καθοριστικό ζήτημα, 

το οποίο έχει οξυνθεί σημαντικά από την 

τρέχουσα οικονομική κρίση. στις 

δημοκρατικές κοινωνίες, προκειμένου να 

δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες 

επενδύσεις στις επιστήμες θα πρέπει η 

συντριπτική πλειονότητα των κοινωνικών 

και πολιτικών φορέων να συμμερίζονται 

τις αξίες της επιστήμης, να έχουν 

εκπαιδευτεί στις διαδικασίες της και να 

είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη 

συνεισφορά της στη γνώση, στην 

κοινωνία και στην οικονομική πρόοδο. 

 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν 
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αναπτυχθεί ένας γόνιμος και 

εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της 

επιστήμης και της κοινωνίας, που θα 

εξασφαλίσει μια πιο υπεύθυνη επιστήμη 

και τη χάραξη πολιτικών πιο κοντά στον 

πολίτη. 

 Επιπλέον, η προώθηση μιας 

επιστημονικής αντίληψης στην Ευρώπη 

με τέτοιο αλληλεπιδραστικό τρόπο θα 

ενισχύσει τις δημοκρατικές αξίες και θα 

συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος 

για σταδιοδρομία στον χώρο της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. Η ισχύς 

του ευρωπαϊκού συστήματος επιστήμης 

και τεχνολογίας εξαρτάται από την 

ικανότητά του να αξιοποιεί το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναμικό και τις ιδέες, όπου 

κι αν υπάρχουν. 

 -1.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

 Τα μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στην 

προσέλκυση νέων ανθρώπων στις 

επιστημονικές και τεχνολογικές σπουδές 

στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και στη 

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο 

φύλων στο ανθρώπινο δυναμικό που 

εργάζεται στον τομέα της έρευνας στην 

Ένωση. Θα υποστηριχτεί επίσης η 

αύξηση της ικανότητάς μας να 

ενσωματώνουμε την επιστημονική και 

τεχνολογική γνώση και μεθοδολογία στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η 

ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέπουν 

τη διεύρυνση και εμβάθυνση της 

κοινωνικής αξιολόγησης των 

επιστημονικών επιλογών, καθώς και η 

μέριμνα ότι οι ηθικές και οι κοινωνικές 

αξίες θα λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας καινοτομίας. 

 Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν 

στα ακόλουθα: 

 α) ελκυστικότητα των επιστημονικών και 

τεχνολογικών σταδιοδρομιών για τους 

νέους φοιτητές και να προαχθεί η 

βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείων, 

ερευνητικών ιδρυμάτων, βιομηχανίας και 
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οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

 β) προώθηση της ισότητας των φύλων 

και στις δύο διαστάσεις της, με την 

υποστήριξη αλλαγών: (i) στην οργάνωση 

των ερευνητικών ιδρυμάτων και (ii) στη 

σχεδίαση των ερευνητικών 

προγραμμάτων. Τούτο περιλαμβάνει τις 

διάφορες διαστάσεις του θέματος που 

σχετίζονται ειδικότερα με: τη διασφάλιση 

της ισότητας στις ερευνητικές 

σταδιοδρομίες, στη λήψη αποφάσεων και 

τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

στο περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας· 

 γ) ενσωμάτωση της κοινωνικής 

διάστασης στα ζητήματα επιστήμης και 

καινοτομίας, προκειμένου να ενταχτούν 

σε αυτά τα συμφέροντα και οι αξίες των 

πολιτών και να αυξηθούν η ποιότητα, η 

συνάφεια, η αποδοχή και η βιωσιμότητα 

των προϊόντων έρευνας και καινοτομίας· 

 δ) παρότρυνση των πολιτών να 

ασχοληθούν με τις επιστήμες, μέσω 

επίσημης και άτυπης επιστημονικής 

εκπαίδευσης, και προώθηση της 

διάδοσης δραστηριοτήτων βασιζόμενων 

στην επιστήμη, κυρίως στα επιστημονικά 

κέντρα και μέσα από άλλα κατάλληλα 

κανάλια·  

 ε) βελτίωση της ανοικτής πρόσβασης στα 

επιστημονικά αποτελέσματα και 

δεδομένα, με στόχο την αύξηση της 

επιστημονικής αριστείας και της 

οικονομικής ανταγωνιστικότητας· 

 στ) ανάπτυξη της διακυβέρνησης για τη 

διαμόρφωση υπεύθυνης έρευνας και 

καινοτομίας από όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς (ερευνητές, 

δημόσιες αρχές, βιομηχανία και 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) 

με ευαισθησία για τις ανάγκες και τα 

αιτήματα της κοινωνίας· προώθηση 

πλαισίου δεοντολογίας για την έρευνα και 

καινοτομία· 

 ζ) βελτίωση της γνώσης της επικοινωνίας 
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της επιστήμης, για την αναβάθμιση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

επιστημόνων, των μη εξειδικευμένων 

μέσων ενημέρωσης και του κοινού. 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία 1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία 

1.1. Εδικός στόχος 1.1. Εδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος είναι η βελτίωση της δια 

βίου υγείας και ευεξίας για όλους. 

Ο ειδικός στόχος είναι η βελτίωση της δια 

βίου υγείας και ευεξίας για όλους. 

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 

βιώσιμα από οικονομική άποψη 

συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 

και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 

και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 

της στήριξης της έρευνας και της 

καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 

λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 

σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 

βιώσιμα από οικονομική άποψη, ασφαλή 

και προστατευμένα συστήματα υγείας και 

περίθαλψης που εξασφαλίζουν την 

κοινωνική πρόνοια, καθώς επίσης οι 

λύσεις για την αντιμετώπιση της 

αυτονομίας του γηράσκοντος πληθυσμού 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 

και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 

της στήριξης της έρευνας και της 

καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 

λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 

σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 

κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 

τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 

τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 

ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 

ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 

σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 

εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 

έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 

80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 

το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 

συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 

ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 

εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 

Η εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα 

της υγείας αποτελεί βασική μέριμνα στην 

Ευρώπη, δεδομένου ότι παρατηρείται 

αύξησή τους ενώ το κόστος των 

συστημάτων υγείας και κοινωνικής 

μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, τα μέτρα 

μέριμνας και πρόληψης σε όλες τις ηλικίες 

καθίστανται ολοένα και ακριβότερα, ο 

αριθμός των Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 

65 ετών αναμένεται σχεδόν να 

διπλασιαστεί από 85 εκατομμύρια το 2008 

σε 151 εκατομμύρια έως το 2060, και των 

Ευρωπαίων άνω των 80 να αυξηθεί από 22 

σε 61 εκατομμύρια το ίδιο διάστημα. Το 
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διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 

συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 

θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 

αναπηριών. 

κόστος οφείλεται επίσης στις διακρίσεις 

λόγω αναπηρίας και στη δημιουργία ενός 

φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 

που είναι απρόσιτο για τα άτομα με 

αναπηρίες. Η μείωση ή η συγκράτηση 

αυτών των δαπανών έτσι ώστε να μην 

καταστούν μη βιώσιμες εξαρτάται εν μέρει 

από την καλύτερη πληροφόρηση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών και την 

ενθάρρυνση υπεύθυνων επιλογών στα 

θέματα υγεία, για τη βελτιστοποίηση της 

διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 

συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 

θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 

αναπηριών. Η σταδιακή ανάπτυξη, 

βασιζόμενη αποκλειστικά στις 

υφιστάμενες γνώσεις, δεν θα καλύψει 

αυτές τις ανάγκες· πρέπει να 

αναζητηθούν και να εφαρμοστούν 

ρηξικέλευθες νεωτεριστικές ιδέες και 

γνώσεις. Θα χρειαστεί στενή συνεργασία 

μεταξύ των πανεπιστημίων, της 

βιομηχανίας, των παρόχων υπηρεσιών 

υγείας και των ρυθμιστικών οργανισμών 

ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 

καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 

διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 

υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 

παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 

περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 

αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 

και πρόωρων θανάτων, και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 

και οικονομικό κόστος. 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 

καρκίνος, ο διαβήτης, οι παθήσεις του 

αναπνευστικού συστήματος, οι 

ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις, 

οι νευροεκφυλιστικές και οι αυτοάνοσες 

παθήσεις, οι νευρολογικές διαταραχές και 

οι διαταραχές της ψυχικής υγείας, το 

υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, και 

διάφοροι λειτουργικοί περιορισμοί είναι 

σημαντικές αιτίες αναπηριών, κακής 

κατάστασης της υγείας και πρόωρων 

θανάτων, και αντιπροσωπεύουν σημαντικό 

κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Εάν 

όμως υφίστανται άλλες προϋποθέσεις - 

ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις 

νευροεκφυλιστικής ασθένειας - οι 

αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης 

απαιτούν κατ’ αρχάς να δοθεί μεγαλύτερη 

ώθηση στην αιτιολογική έρευνα, στην 

ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων πρώιμης 

διάγνωσης, καθώς και σε εναλλακτικές 
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δυνατότητες θεραπείας. 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 

υπεύθυνα για περισσότερους από 2 

εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 

οικονομία περισσότερα από 192 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 

είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 

των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 

θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 

27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 

πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 

κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 

(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 

ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 

υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 

παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 

ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 

αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 

τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 

ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 

αυτούς. 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 

υπεύθυνα για περισσότερους από 2 

εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 

οικονομία περισσότερα από 192 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 

είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 

των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 

θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 

27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 

πάσχουν από διαβήτη και πάνω από 120 

εκατομμύρια πάσχουν από ρευματικές 

και μυοσκελετικές παθήσεις. Το συνολικό 

κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 

(μεταξύ άλλων εκείνων που επηρεάζουν 

την ψυχική υγεία) έχει υπολογιστεί σε 800 

δισεκατομμύρια ευρώ.  Ο αριθμός αυτός 

θα συνεχίσει να αυξάνεται ραγδαία, σε 

μεγάλο βαθμό λόγω της γήρανσης του 

πληθυσμού της Ευρώπης και της 

συνακόλουθη αύξηση των 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 

παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 

ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 

αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 

τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 

ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 

αυτούς. Εκτιμάται ότι μόνο η κατάθλιψη 

πλήττει 165 εκατομμύρια ανθρώπους 

στην Ένωση, με κόστος 118 δισ. ευρώ. 

Για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, 

μεταξύ άλλων, μια αποτελεσματική 

στρατηγική πρόληψης επιβάλλει να δοθεί 

πρώτα σημαντική ώθηση στην έρευνα 

των αιτίων και στην ανάπτυξη 

καλύτερων λύσεων για την έγκαιρη 

διάγνωση και τη θεραπεία, 

συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι 

σκόπιμο, εξατομικευμένων προηγμένων 

θεραπειών. 

 Οι σπάνιες ασθένειες εξακολουθούν να 

αποτελούν μείζον πρόβλημα, δεδομένου 

ότι πλήττουν πάνω από 30 εκατομμύρια 

ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. 

Αποτελεσματικές θεραπείες μπορούν να 
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αναπτυχθούν μόνο με τη συνεργασία των 

κρατών μελών, δεδομένου ότι τα 

κρούσματα στα μεμονωμένα κράτη μέλη 

δεν επαρκούν για να διεξαχθεί 

αποτελεσματική έρευνα. 

 Ασθένειες σε παιδιά, περιλαμβανομένων 

των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα. 

 Η υγεία των παιδιών συνιστά ύψιστη 

προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Όπως συμβαίνει και με τις 

σπάνιες ασθένειες, η αποτελεσματική 

έρευνα και θεραπεία μπορούν να 

αναπτυχθούν μόνο στο πλαίσιο κοινής 

ευρωπαϊκής στρατηγικής. 

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 

φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 

παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 

το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 

αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 

ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 

στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 

προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 

επιδημίες και την απειλή αύξησης της 

αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα. 

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 

φυματίωση, ελονοσία και παραμελημένες 

ασθένειες) αποτελούν παγκόσμιο 

πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας το 41% 

των 1,5 δισεκατομμυρίων 

αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 

ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 

στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 

προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 

επιδημίες, τις επανεμφανιζόμενες 

λοιμώδεις νόσους και την απειλή αύξησης 

της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα. 

Ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία 

προκαλούν και οι ασθένειες που έχουν 

σχέση με το νερό. 

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 

φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 

ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 

αποτελεσματικές. Πρέπει να 

αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 

στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 

για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 

αποτελεσματικά και κατάλληλα 

συστήματα υγείας. 

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 

φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 

ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 

αποτελεσματικές, και το κύρος των 

δοκιμών σε ζώα με σκοπό τη χρήση σε 

ανθρώπους αμφισβητείται ολοένα 

περισσότερο. Πρέπει να αντιμετωπιστούν 

οι επίμονες ανισότητες στον τομέα της 

υγείας (π.χ., είναι τεράστια η ανάγκη 

θεραπευτικών προσεγγίσεων για σπάνιες, 

παραμελημένες και αυτοάνοσες 

ασθένειες), και να διασφαλιστεί για όλους 

τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 

αποτελεσματικά και κατάλληλα 

συστήματα υγείας, ανεξάρτητα από ηλικία 

ή προσωπική κατάσταση. 
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 Η έρευνα θα πρέπει να δώσει τη 

δυνατότητα για βελτίωση των 

προηγμένων και των κυτταρικών 

θεραπειών που θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των 

χρόνιων και εκφυλιστικών ασθενειών. 

1.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

1.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 

σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 

κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 

καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 

και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 

αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 

να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 

όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 

υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 

παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 

υγεία και την ευεξία. 

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 

σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 

κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 

καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 

συνεργασία με τρίτες χώρες, μπορεί και 

πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 

αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων 

παγκοσμίων διαστάσεων, εξυπηρετώντας 

έτσι την υλοποίηση των αναπτυξιακών 

στόχων της Χιλιετίας, να παράσχει 

καλύτερη υγεία και ευεξία για όλους, να 

εμποδίσει την εμφάνιση πανδημιών, και 

να διασφαλίσει στην Ευρώπη υπεροχή στις 

ταχύτατα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες 

αγορές για καινοτομίες στην υγεία και την 

ευεξία. 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 

στην έρευνα για τη βελτίωση της 

θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 

ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 

και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 

του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 

απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 

παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 

καινοτόμα, κλιμακούμενα και 

αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 

παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 

καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 

περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 

απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 

μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 

της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 

πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 

ομάδων. 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 

στην έρευνα για τη βελτίωση της 

θεμελιώδους κατανόησης των 

καθοριστικών παραγόντων της υγείας, 

των ασθενειών, της αναπηρίας, της 

ανάπτυξης και της γήρανσης 

(συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου 

ζωής), καθώς και την απρόσκοπτη και 

ευρεία μεταφορά της παραγόμενης και 

υφιστάμενης γνώσης σε καινοτόμα, 

κλιμακούμενα, αποτελεσματικά και 

προσιτά, ασφαλή προϊόντα, στρατηγικές, 

παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 

καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 

περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 

απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 

μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 

της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 

πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 

ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 

έρευνας και ανάπτυξης σε περιοχές με 
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ενδημικές ασθένειες. Είναι επίσης 

αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η πρόκληση 

και από τη σκοπιά των κοινωνικών, 

οικονομικών και ανθρωπιστικών 

επιστημών. 

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 

και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 

απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 

και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 

πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 

της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 

βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η σύσταση 

μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 

διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 

χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 

ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 

στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 

ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 

απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 

αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 

ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 

χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 

εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 

σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 

υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 

διαβίωσης. 

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 

και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 

απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 

και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 

πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 

της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 

βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η κατανόηση της 

μοριακής βάσης της ασθένειας, ο 

εντοπισμός καινοτόμων θεραπευτικών 

στρατηγικών και νεωτεριστικών 

πρότυπων συστημάτων, η 

πολυεπιστημονική εφαρμογή της γνώσης 

στη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία 

συστημάτων στον έλεγχο της υγείας, η 

σύσταση μακροχρόνιων ομάδων 

πληθυσμού και η διεξαγωγή κλινικών 

δοκιμών (εστιασμένων στην εξέλιξη και 

τα αποτελέσματα των φαρμάκων για όλες 

τις ηλικιακές ομάδες), η κλινική χρήση 

τεχνολογιών «-ωματικής», συστήματα 

βιοϊατρικής ή η ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι 

εφαρμογές τους στην πρακτική 

υγειονομική περίθαλψη, ιδίως στην 

ηλεκτρονική υγεία. Οι απαιτήσεις ειδικών 

πληθυσμών αντιμετωπίζονται επίσης 

καλύτερα με ολοκληρωμένο τρόπο, 

παραδείγματος χάριν ανάπτυξη 

στρωματοποιημένων ή/και 

εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 

σχετιζόμενων με τη φτώχεια, 

παραμελημένων και σπάνιων νόσων, 

καθώς και παροχή λύσεων 

υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 

διαβίωσης. 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 

Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 

πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 

έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 

Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 

πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 

έρευνα μέσω της μεταφοράς θεμελιωδών 
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ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 

προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 

δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 

νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 

λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 

διαλειτουργικές και στηρίζονται από 

καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 

συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 

συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 

του ΕΧΕ. Θα αλληλεπιδρά επίσης, όταν 

και όπως χρειάζεται, με δραστηριότητες 

που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 

και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 

Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 

γήρανση. 

γνώσεων σχετικά με ασθένειες σε νέες 

θεραπευτικές μεθόδους, σε ευρείες 

δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 

προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 

δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 

νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 

λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 

διαλειτουργικές και στηρίζονται από 

καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές. Προκειμένου να 

προωθηθεί ο στρατηγικός συντονισμός 

της έρευνας και καινοτομίας στον χώρο 

της υγείας σε όλα τα επίπεδα του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» και να προαχθεί η διακρατική 

ιατρική έρευνα, θα συσταθεί ένα τομεακό 

διοικητικό συμβούλιο για την υγεία. 

Αυτός ο συντονισμός μπορεί να επεκταθεί 

και σε άλλα προγράμματα και εργαλεία 

που σχετίζονται με αυτή την πρόκληση. 
Αυτή η συντονισμένη, ευρωπαϊκή 

προσπάθεια θα αυξήσει τις επιστημονικές 

και ανθρώπινες δυνατότητες στην έρευνα 

στον τομέα της υγείας και θα συμβάλλει 

στην εξελισσόμενη ανάπτυξη του ΕΧΕ. Θα 

αλληλεπιδρά επίσης, όταν και όπως 

χρειάζεται, με δραστηριότητες που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 

και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 

Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 

γήρανση. 

1.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 1.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 

ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 

και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 

επίσης από την κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 

τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 

όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 

επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 

και την ετοιμότητα, καθώς και τα 

αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 

ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 

και η πρόληψη ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

επαγγελματικών ασθενειών, εξαρτώνται 

επίσης από την κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων της 

κοινωνικοοικονομικής θέσης και του 

φύλου, τα αποτελεσματικά εργαλεία 

πρόληψης (όπως τα εμβόλια και οι 
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πολιτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν 

κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες 

και ομάδες κινδύνου), την 

αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 

των ασθενειών και την ετοιμότητα, καθώς 

και τα αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 

διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 

ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 

λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 

θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 

παραγόντων και αιτιών τους, των 

διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 

και των παραγόντων που επηρεάζουν την 

καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 

ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 

των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 

κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 

είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 

μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 

σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 

διεξαγωγής κλινικών δοκιμών. 

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 

διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 

ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 

λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 

θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 

παραγόντων και αιτιών τους, των 

διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 

και των παραγόντων που επηρεάζουν την 

καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 

ανταλλαγή δεδομένων, η τυποποιημένη 

επεξεργασία δεδομένων και η διασύνδεση 

των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 

κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 

είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 

μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 

σε κλινικό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω 

της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών, η οποία 

θα εξετάζει όλες τις ηλικιακές ομάδες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

προσαρμογή των φαρμάκων στη 

συγκεκριμένη χρήση. 

 Οι σχετιζόμενες με τη φτώχεια και οι 

παραμελημένες νόσοι συνιστούν 

παγκόσμιο πρόβλημα, και τα κενά στην 

έρευνα πρέπει να καλυφθούν με την 

ανάπτυξη καινοτομίας με γνώμονα τις 

ανάγκες των ασθενών. Η επανεμφάνιση 

παλαιών μεταδοτικών ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης, 

στην Ευρώπη, η αυξανόμενη επικράτηση 

νόσων που στις ανεπτυγμένες χώρες 

μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, 

και το διογκούμενο πρόβλημα της 

αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα 

υπογραμμίζουν την ανάγκη για υιοθέτηση 

συνολικής προσέγγισης και μεγαλύτερης 

δημόσιας υποστήριξης για την Ε&Α στις 

ασθένειες αυτές, από τις οποίες πεθαίνουν 

εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. 
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 Η εξατομικευμένη ιατρική πρέπει να 

αναπτυχθεί, προκειμένου να δημιουργήσει 

νέες προληπτικές και θεραπευτικές 

στρατηγικές που να μπορούν να 

προσαρμοστούν στις ανάγκες του 

ασθενούς, έτσι ώστε να αυξηθεί η 

πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση 

ασθενειών. Πρέπει να προσδιορισθούν, να 

διευκρινισθούν περαιτέρω και να 

αναπτυχθούν μέσω έρευνας οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη 

αποφάσεων σε θέματα θεραπείας. 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 

ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 

γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 

απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 

της περίθαλψης. Προκειμένου να 

διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 

περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 

απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 

την πρόληψη και θεραπεία, τον 

προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 

των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 

υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 

της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 

ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 

οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 

οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 

ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 

και παράταση της διάρκειας της 

σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 

ευεξίας. 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 

της αναπηρίας σε συνδυασμό με 

προβλήματα κινητικότητας και 

προσβασιμότητας στο πλαίσιο της 

γήρανσης του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 

απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 

φροντίδας. Προκειμένου να διατηρηθούν η 

αποτελεσματική υγεία και περίθαλψη για 

όλες τις ηλικίες, απαιτούνται προσπάθειες 

για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων κατά την πρόληψη και 

θεραπεία, τον προσδιορισμό και τη 

στήριξη της διάδοσης των βέλτιστων 

πρακτικών στους τομείς της υγείας και της 

περίθαλψης, και τη στήριξη της 

ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 

ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 

οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 

οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας, στα άτομα με 

χρόνιες παθήσεις και στα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 

ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 

και παράταση της διάρκειας της 

σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 

ευεξίας. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 

αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 

βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 

στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 

ευκαιριών στην αγορά. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 

αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παρέχουν στήριξη σε μακροπρόθεσμα 

ερευνητικά προγράμματα που καλύπτουν 

όλη τη διάρκεια του κύκλου καινοτομίας, 

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 

βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 

στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 

ευκαιριών στην αγορά. Έμφαση θα δοθεί 
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επίσης στη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων μερών – 

συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και 

των οργανώσεων ασθενών – προκειμένου 

να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα έρευνας 

και καινοτομίας που θα εμπλέκει ενεργά 

τους πολίτες και θα εκφράζει τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες τους. 

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 

που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 

κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 

υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 

κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 

της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 

προς το κόστος προγραμμάτων 

προσυμπτωματικού ελέγχου και η 

βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 

σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 

επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 

ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 

εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 

τη βελτίωση της διαχείρισης και της 

πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 

ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 

κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 

δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 

των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 

γήρανση, η ανεξάρτητη και 

υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 

του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 

του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, η βελτίωση των 

επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 

τεχνολογίες και προσεγγίσεις. 

 

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 

που σχετίζονται με τη γενετική των 

τροφίμων, την παθογένεια, το περιβάλλον, 

το κλίμα, την κοινωνία, το φύλο και την 

φτώχεια), η βελτίωση της προαγωγής της 

υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 

κατανόηση  της βάσης των ασθενειών και 

η βελτίωση της διάγνωσης σε διαφορετικά 

κοινωνικοοικονομικά πλαίσια, η ανάπτυξη 

αποδοτικών ως προς το κόστος 

προγραμμάτων προσυμπτωματικού 

ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 

προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 

βελτίωση της επιτήρησης των λοιμωδών 

νόσων τόσο στην Ένωση όσο και στις 

γειτονικές χώρες και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, και της 

ετοιμότητας στην καταπολέμηση των 

επιδημιών και των νεοεμφανιζόμενων 

ασθενειών, η ανάπτυξη νέων και 

καλύτερων προληπτικών εμβολίων και 

φαρμάκων, η χρήση φαρμάκων in-silico 

για τη βελτίωση της διαχείρισης και της 

πρόβλεψης ασθενειών, η ανάπτυξη 

προσαρμοσμένων αγωγών και η θεραπεία 

ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 

κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 

δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη συλλογή 

και χρήση των δεδομένων για την υγεία, 

την ομάδα πληθυσμού και των 

διοικητικών δεδομένων· οι 

τυποποιημένες τεχνικές ανάλυσης 

δεδομένων· η υγιής και ενεργός γήρανση, 

η ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη 

διαβίωση, η βελτίωση της παρηγορητικής 
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ιατρικής, η ενδυνάμωση του ατόμου για 

αυτοδιαχείριση της υγείας του, η 

προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 

ψυχολογικών πτυχών· η βελτίωση των 

επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

διαφορών και των ανισοτήτων στον τομέα 

της υγείας με λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 

τεχνολογίες και προσεγγίσεις. Σε όλες 

αυτές τις δραστηριότητες λαμβάνεται 

κατάλληλα υπόψη η ανάλυση φύλου. Οι 

δραστηριότητες θα αξιοποιούν πλήρως 

τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για μια 

πραγματική διεπιστημονική προσέγγιση, 

συνδυάζοντας τη γνώση και από τις επτά 

προκλήσεις και τους άλλους πυλώνες για 

την εξασφάλιση βιώσιμων λύσεων στον 

συγκεκριμένο τομέα. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή των 

παρόχων υπηρεσιών υγείας προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η ταχεία υιοθέτηση και 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 

2. Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και 

επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία 

και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της 

θάλασσας και της ναυτιλίας, και κλάδοι 

της βιοοικονομίας 

2.1 Ειδικός στόχος 2.1 Ειδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας υγιεινών 
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και άλλων προϊόντων βιολογικής 

προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 

και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, 

προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 

οικοσυστήματος, παράλληλα με 

ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 

η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία. 

τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής 

προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 

βιώσιμα και αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων συστήματα πρωτογενούς 

παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, 

προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 

οικοσυστήματος, παράλληλα με 

ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 

η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία. 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 

φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 

(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 

για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 

παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 

τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 

τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 

παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 

γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 

περίπου των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 

μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 

παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 

προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 

έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 

πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 

πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 

προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 

ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 

πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 

αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 

περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 

παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 

βιολογικής προέλευσης απόβλητα 

(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 

εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 

εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 

φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 

(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 

για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 

παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 

τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 

τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 

παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 

γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 

περίπου των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 

μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 

παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 

προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 

έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 

πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 

πρώτων υλών, καθαρών υδάτινων πόρων, 

ενέργειας και βιομηχανικών προϊόντων, 

υπό συνθήκες μείωσης των ορυκτών 

πόρων άνθρακα (η παραγωγή πετρελαίου 

και υγροποιημένου φυσικού αερίου 

αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 60% 

έως το 2050), διατηρώντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητά της. Τα βιολογικής 

προέλευσης απόβλητα (εκτιμάται ότι 

ανέρχονται στα 138 εκατομμύρια τόνους 

ετησίως στην Ένωση, εκ των οποίων το 
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υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 

πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 

δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 

Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι το 

30% του συνόλου των τροφίμων που 

παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 

καταλήγουν στα απορρίμματα. 

Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 

μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 

στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 

εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 

εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 

παρασίτων και ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 

των παθογόνων μικροοργανισμών που 

βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 

αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 

ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 

αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 

επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 

διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 

πληθώρα προσεγγίσεων. 

40% καταλήγει σε χώρο υγειονομικής 

ταφής) αποτελούν τεράστιο πρόβλημα και 

κοστίζουν, παρά το υψηλό δυναμικό 

προστιθέμενης αξίας τους. Παραδείγματος 

χάριν, υπολογίζεται ότι το 30% του 

συνόλου των τροφίμων που παράγονται 

στις ανεπτυγμένες χώρες καταλήγουν στα 

απορρίμματα. Απαιτούνται σημαντικές 

αλλαγές για τη μείωση του εν λόγω 

ποσοστού κατά 50% στην Ένωση έως το 

2030. Επιπλέον, τα εθνικά σύνορα δεν 

παρεμποδίζουν την εξάπλωση των ζωικών 

και φυτικών παρασίτων και ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 

των παθογόνων μικροοργανισμών που 

βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 

αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 

ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 

αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 

επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 

διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 

πληθώρα προσεγγίσεων. 

Χρειάζονται ολοένα και περισσότεροι 

βιολογικοί πόροι για να καλυφθεί η ζήτηση 

της αγοράς για εφοδιασμό με ασφαλή και 

υγιεινά τρόφιμα, βιοϋλικά, βιοκαύσιμα και 

βιολογικά προϊόντα, τα οποία εκτείνονται 

από τα καταναλωτικά προϊόντα στις 

χημικές ουσίες χύδην. Ωστόσο, οι 

δυνατότητες των χερσαίων και υδάτινων 

οικοσυστημάτων που απαιτούνται για την 

παραγωγή τους είναι περιορισμένες, παρά 

το γεγονός ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές 

διεκδικήσεις για τη χρήση τους, και συχνά 

δεν υπόκεινται σε βέλτιστη διαχείριση, 

όπως δείχνει για παράδειγμα η σοβαρή 

μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους 

σε άνθρακα και της γονιμότητας. Υπάρχει 

πλημμελής αξιοποίηση του πεδίου 

προώθησης υπηρεσιών οικοσυστήματος με 

βάση γεωργικές εκτάσεις, δάση, θαλάσσια 

και γλυκά ύδατα, ενσωματώνοντας τους 

αγρονομικούς και περιβαλλοντικούς 

στόχους στη βιώσιμη παραγωγή. 

Χρειάζονται ολοένα και περισσότεροι 

βιολογικοί πόροι για να καλυφθεί η ζήτηση 

της αγοράς για εφοδιασμό με ασφαλή και 

υγιεινά τρόφιμα, βιοϋλικά, βιοκαύσιμα και 

βιολογικά προϊόντα, τα οποία εκτείνονται 

από τα καταναλωτικά προϊόντα στις 

χημικές ουσίες χύδην. Ωστόσο, οι 

δυνατότητες των χερσαίων και υδάτινων 

οικοσυστημάτων που απαιτούνται για την 

παραγωγή τους είναι περιορισμένες, παρά 

το γεγονός ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές 

διεκδικήσεις για τη χρήση τους, και συχνά 

δεν υπόκεινται σε βέλτιστη διαχείριση, 

όπως δείχνει για παράδειγμα η σοβαρή 

μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους 

σε άνθρακα και της γονιμότητας καθώς 

και η εξάντληση των αλιευτικών 

αποθεμάτων. Υπάρχει πλημμελής 

αξιοποίηση του πεδίου προώθησης 

υπηρεσιών οικοσυστήματος με βάση 

γεωργικές εκτάσεις, δάση, θαλάσσια και 

γλυκά ύδατα, ενσωματώνοντας τους 

αγρονομικούς και περιβαλλοντικούς 
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στόχους στη βιώσιμη παραγωγή. 

Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και 

οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 

βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 

τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 

βιομάζας από τα δάση και των ροών 

αποβλήτων που προέρχονται από τη 

γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 

βιομηχανία, αλλά και από αστικά 

απορρίμματα. 

Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και 

οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 

βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 

τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 

βιομάζας από τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και τα δάση και των ροών 

αποβλήτων που προέρχονται από τη 

γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 

βιομηχανία, αλλά και από αστικά 

απορρίμματα. 

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 

προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 

των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 

πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 

μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 

περισσότερα τρόφιμα και άλλα προϊόντα 

βιολογικής προέλευσης με 

ελαχιστοποιημένες εισροές, 

ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος, 

μηδενικά απόβλητα και κατάλληλες 

κοινωνιακές αξίες. Οι κρίσιμης σημασίας 

προσπάθειες της διασυνδεδεμένης έρευνας 

και καινοτομίας αποτελούν το κύριο 

στοιχείο που συμβάλλει στην επίτευξη των 

ανωτέρω, εντός της Ευρώπης και πέραν 

αυτής. 

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 

προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 

των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 

πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 

μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 

περισσότερα τρόφιμα, ίνες και άλλα 

προϊόντα βιολογικής προέλευσης με 

ελαχιστοποιημένες εισροές, 

ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος 

και μηδενικά απόβλητα, και κατάλληλες 

κοινωνιακές αξίες. Στόχος είναι η 

δημιουργία συστημάτων παραγωγής 

τροφίμων που αντί να υποβαθμίζουν τους 

φυσικούς πόρους από τους οποίους 

εξαρτώνται, να ενισχύουν, να 

ενδυναμώνουν και να τροφοδοτούν την 

πηγή των πόρων, η οποία θα δώσει τη 

δυνατότητα για τη δημιουργία βιώσιμου 

πλούτου. Πρέπει να γίνουν περισσότερο 

κατανοητές και να αναπτυχθούν οι 

απαντήσεις στον τρόπο που 

δημιουργούμε, διανέμουμε, θέτουμε σε 

εμπορία, καταναλώνουμε και ρυθμίζουμε 

την παραγωγή τροφίμων. Οι κρίσιμης 

σημασίας προσπάθειες της 

διασυνδεδεμένης έρευνας και καινοτομίας 

αποτελούν το κύριο στοιχείο που 

συμβάλλει στην επίτευξη των ανωτέρω, 

εντός της Ευρώπης και πέραν αυτής. 

2.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 2.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 
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ΕΕ ΕΕ 

Η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία, μαζί 

με τις βιομηχανίες βιολογικής βάσης είναι 

σημαντικοί τομείς υποστήριξης της 

βιοοικονομίας. Η τελευταία αποτελεί μια 

μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά της 

οποίας η αξία εκτιμάται σε πάνω από 2 

τρισεκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας 20 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 

αντιπροσωπεύοντας το 9% της συνολικής 

απασχόλησης στην Ένωση το 2009. Οι 

επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία στο πλαίσιο της εν λόγω 

κοινωνιακής πρόκλησης θα επιτρέψουν 

στην Ευρώπη να αποκτήσει υπεροχή στις 

σχετικές αγορές και να παίξει ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της «Ένωση καινοτομίας» 

και «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποδοτικά τους πόρους». 

Η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία, μαζί 

με τις βιομηχανίες βιολογικής βάσης είναι 

σημαντικοί τομείς υποστήριξης της 

βιοοικονομίας. Η τελευταία αποτελεί μια 

μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά της 

οποίας η αξία εκτιμάται σε πάνω από 2 

τρισεκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας 20 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 

αντιπροσωπεύοντας το 9% της συνολικής 

απασχόλησης στην Ένωση το 2009. Οι 

επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία στο πλαίσιο της εν λόγω 

κοινωνιακής πρόκλησης θα επιτρέψουν 

στην Ευρώπη να αποκτήσει υπεροχή στις 

σχετικές αγορές και να παίξει ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της «Ένωση καινοτομίας» 

και «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποδοτικά τους πόρους». 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 

και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 

προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 

αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 

αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 

εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητά τους και να 

παράσχει θέσεις εργασίας και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 

παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 

επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 

γεωργίας και οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 

έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 

είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 

επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 

αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

του χερσαίου και του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και των γλυκών υδάτων 

και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 

ζωοτροφές, ίνες, προϊόντα βιολογικής 

προέλευσης και βιοενέργεια, καθώς και 

σχετικά δημόσια αγαθά - θα δημιουργήσει 

υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 

Παράλληλα με τη λειτουργία που επιτελεί 

στην αγορά, η βιοοικονομία συμβάλλει 

επίσης στην διατήρηση της λειτουργίας 

ευρέος φάσματος δημοσίων αγαθών και 

υπηρεσιών οικοσυστήματος που 

χρειάζονται προστασία: γεωργικές και 

δασικές εκτάσεις, γεωργική και δασική 

βιοποικιλότητα, ποιότητα και 

διαθεσιμότητα των υδάτων, 

λειτουργικότητα του εδάφους, 

σταθερότητα του κλίματος, ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, ανθεκτικότητα σε 

πλημμύρες και πυρκαγιές. Εάν αποτελέσει 

αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης μπορεί 

να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

της πρωτογενούς παραγωγής και της 
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συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 

κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 

Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 

διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 

επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 

συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 

ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 

για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 

διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 

σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 

συντονισμός της έρευνας και της 

καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 

τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 

συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

αλυσίδας εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί 

να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους, 

να ενισχύσει την αυτάρκεια της Ευρώπης 
και να παράσχει θέσεις εργασίας και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 

παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 

επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 

γεωργίας και οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 

έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 

είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 

επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 

αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 

συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 

κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 

Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 

διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 

επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 

συμβούλων, καταναλωτών και τελικών 

χρηστών. Το ενωσιακό επίπεδο είναι 

επίσης αναγκαίο για να διασφαλιστούν η 

συνοχή στην αντιμετώπιση της εν λόγω 

πρόκλησης διατομεακά και με ισχυρούς 

δεσμούς με τις σχετικές πολιτικές της 

Ένωσης. Ο συντονισμός της έρευνας και 

της καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα 

ενθαρρύνει τις απαιτούμενες αλλαγές και 

θα συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 

αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 

ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 

«Γεωργική παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 

Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για την Αλλαγή του 

Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 

θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 

αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 

ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 

«Γεωργική παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα», της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας για το Νερό, της 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της 

Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την 

Αλλαγή του Κλίματος, της οδηγίας 

πλαισίου για τα ύδατα, της οδηγίας 
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για τη δασοκομία, της θεματικής 

στρατηγικής για το έδαφος, της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 

Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 

για την καινοτομία και της βιομηχανικής 

πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 

βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 

των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 

των ζώων και την ευημερία και 

κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 

του περιβάλλοντος, της υγείας και της 

ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της δράσης για το 

κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 

καλύτερη ενσωμάτωση της έρευνας και 

της καινοτομίας στον τομέα της 

βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 

ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, θα 

παράσχει αποτελέσματα μόχλευσης, θα 

αυξήσει τη σημασία για την κοινωνία και 

θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών 

και ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας. 

πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, του 

σχεδίου δράσης για τη δασοκομία, της 

θεματικής στρατηγικής για το έδαφος, της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 

Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 

για την καινοτομία και της βιομηχανικής 

πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 

βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 

των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 

των ζώων και την ευημερία και 

κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 

του περιβάλλοντος, της υγείας και της 

ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της δράσης για το 

κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 

καλύτερη ενσωμάτωση του πλήρους 

κύκλου από τη θεμελιώδη έρευνα στην 

καινοτομία στον τομέα της βιοοικονομίας 

στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ θα 

βελτιώσει σημαντικά την ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία τους, θα παράσχει 

αποτελέσματα μόχλευσης, θα αυξήσει τη 

σημασία για την κοινωνία, θα προσφέρει 

υγιεινά προϊόντα διατροφής και θα 

συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 

βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών και 

ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας. 

Για τους σκοπούς της στήριξης των 

πολιτικών της Ένωσης που σχετίζονται με 

τη βιοοικονομία και για τη διευκόλυνση 

της διαχείρισης και της παρακολούθησης 

της έρευνας και της καινοτομίας, η 

κοινωνικοοικονομική έρευνα και οι 

μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες θα 

πραγματοποιούνται σε συνάρτηση με τη 

στρατηγική βιοοικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 

δεικτών, βάσεων δεδομένων, μοντέλων, 

προοπτικών και προβλέψεων, εκτίμησης 

αντικτύπου των πρωτοβουλιών για την 

οικονομία, την κοινωνία και το 

περιβάλλον. 

Για τους σκοπούς της στήριξης των 

πολιτικών της Ένωσης που σχετίζονται με 

τη βιοοικονομία και για τη διευκόλυνση 

της διαχείρισης και της παρακολούθησης 

της έρευνας και της καινοτομίας, η 

κοινωνικοοικονομική έρευνα και οι 

μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες θα 

πραγματοποιούνται σε συνάρτηση με τη 

στρατηγική βιοοικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 

δεικτών, βάσεων δεδομένων, μοντέλων, 

προοπτικών και προβλέψεων, εκτίμησης 

αντικτύπου των πρωτοβουλιών για την 

οικονομία, την κοινωνία και το 

περιβάλλον. 

Οι δράσεις με βάση τις προκλήσεις οι 

οποίες εστιάζουν σε κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη και ο εκσυγχρονισμός 

Οι δράσεις με βάση τις προκλήσεις οι 

οποίες εστιάζουν σε οικολογικά, κοινωνικά 

και οικονομικά οφέλη και ο 
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των συνδεόμενων με τη βιοοικονομία 

τομέων και αγορών θα υποστηριχθούν 

μέσω διεπιστημονικής έρευνας, 

δημιουργώντας καινοτομία και οδηγώντας 

στην ανάπτυξη νέων πρακτικών, 

προϊόντων και διαδικασιών. Θα επιδιώξουν 

επίσης μια ευρεία προσέγγιση της 

καινοτομίας η οποία εκτείνεται από την 

τεχνολογική, μη τεχνολογική, οργανωτική, 

οικονομική και κοινωνική καινοτομία έως, 

παραδείγματος χάριν, νεωτεριστικά 

επιχειρηματικά μοντέλα, εμπορικά σήματα 

και υπηρεσίες. 

εκσυγχρονισμός των συνδεόμενων με τη 

βιοοικονομία τομέων, των συμμετεχόντων 

παραγόντων και αγορών θα 

υποστηριχθούν μέσω διεπιστημονικής 

έρευνας, δημιουργώντας καινοτομία και 

οδηγώντας στην ανάπτυξη νέων 

πρακτικών, βιώσιμων προϊόντων και 

διαδικασιών. Θα επιδιώξουν επίσης μια 

ευρεία προσέγγιση της καινοτομίας η 

οποία εκτείνεται από την τεχνολογική, μη 

τεχνολογική, οργανωτική, οικονομική και 

κοινωνική καινοτομία έως, παραδείγματος 

χάριν, νεωτεριστικά επιχειρηματικά 

μοντέλα, εμπορικά σήματα και υπηρεσίες. 

Πρέπει να αναγνωριστούν πλήρως οι 

δυνατότητες των γεωργών και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συμβολή 

στην καινοτομία του τομέα. Η 

προσέγγιση στην οικονομία βιολογικής 

βάσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 

σημασία της τοπικής γνώσης που 

ενισχύει τις τοπικές δυνατότητες, με 

παράλληλη μέριμνα για τη 

διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα. 

2.3 Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 2.3 Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

α) Βιώσιμη γεωργία και δασοκομία α) Βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, 

κτηνοτροφία και δασοκομία 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 

ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 

ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 

πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος και του μετριασμού της. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 

γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 

αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 

αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 

πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 

αγροτικές περιοχές. 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 

ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 

ταυτόχρονη διασφάλιση της βάσης των 

φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, 

σε μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

προοπτική, και ενίσχυση των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος και του μετριασμού της. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 

γεωργίας, ζωικού κεφαλαίου και 

δασοκομίας τα οποία είναι αφενός 

αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 

(συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των 

χαμηλών εξωτερικών εισροών και της 

βιολογικής γεωργίας), προστατεύουν τους 

φυσικούς πόρους, παρουσιάζουν 
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ποικιλότητα, προκαλούν λιγότερα 

απόβλητα και μπορούν να 

προσαρμοσθούν σε ένα εξελισσόμενο 

περιβάλλον και είναι ανθεκτικά, στη 

βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση 

της αξίας των γεωργικών προϊόντων, ενώ 

συγχρόνως αναπτύσσουν υπηρεσίες, 

έννοιες και πολιτικές για ποικίλα 

συστήματα τροφίμων και για ευημερούσα 

διαβίωση στις αγροτικές περιοχές 

 Ειδικότερα ως προς τη δασοκομία, 

στόχος είναι η βιώσιμη παραγωγή 

προϊόντων βιολογικής προέλευσης και 

υπηρεσιών οικοσυστήματος λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τις οικονομικές, 

οικολογικές και κοινωνικές πτυχές της 

δασοκομίας. Οι δραστηριότητες θα 

επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της παραγωγής και βιωσιμότητας 

αποδοτικών ως προς τους πόρους 

δασοκομικών συστημάτων, τα οποία 

είναι καθοριστικά για την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των δασών και την 

προστασία της βιολογικής ποικιλότητας. 

β) Βιώσιμος και ανταγωνιστικός τομέας 

γεωργικών ειδών διατροφής για ένα 

ασφαλές και υγιεινό διαιτολόγιο 

β) Βιώσιμος και ανταγωνιστικός τομέας 

γεωργικών προϊόντων διατροφής για 

ασφαλή, οικονομικά προσιτή και υγιεινή 

διατροφή 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 

υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 

καταστεί η μεταποίηση και διανομή 

τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 

βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 

περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για όλους, 

στις επιλογές των καταναλωτών βάσει 

αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 

ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 

τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 

πόρους και παράγουν λιγότερα 

υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 

θερμοκηπίου. 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 

υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 

καταστεί η μεταποίηση και διανομή 

τροφίμων και ζωοτροφών καθώς και η 

κατανάλωση τροφίμων περισσότερο 

βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 

περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται σε 

ευρεία ποικιλία υγιεινών και ασφαλών 

τροφίμων υψηλής ποιότητας για όλους, 

στις επιλογές των καταναλωτών βάσει 

αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 

ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 

τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 

πόρους και πρόσθετα και παράγουν 

λιγότερα υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια 

του θερμοκηπίου. 

γ) Απελευθέρωση του δυναμικού των γ) Απελευθέρωση του δυναμικού της 
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υδάτινων έμβιων πόρων αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και των 

θαλάσσιων βιοτεχνολογιών 

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 

τρόπο οι υδάτινοι έμβιοι πόροι για τη 

μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 

οικονομικών οφελών/κερδών από τους 

ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 

βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 

ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 

φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 

ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας οικονομίας και στην ενίσχυση 

της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 

βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη 

«γαλάζια» ανάπτυξη. 

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν και να 

διατηρηθούν με βιώσιμο τρόπο οι υδάτινοι 

έμβιοι πόροι για τη μεγιστοποίηση των 

κοινωνικών και οικονομικών 

οφελών/κερδών από τους ωκεανούς και τις 

θάλασσες της Ευρώπης ενώ παράλληλα να 

προστατευθούν η βιολογική ποικιλία και 

οι υπηρεσίες οικοσυστήματος. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 

βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 

ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 

φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 

ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας οικονομίας και στην ενίσχυση 

της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 

βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη 

«γαλάζια» ανάπτυξη, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τόσο τους περιορισμούς 

όσο και τις δυνατότητες του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 

δ) Βιώσιμες και ανταγωνιστικές 

βιομηχανίες βιολογικής βάσης 

δ) Βιώσιμες και ανταγωνιστικές 

βιομηχανίες βιολογικής βάσης 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 

προς τη χρήση των πόρων. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

προώθηση της βιοοικονομίας με τη 

μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 

διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 

και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 

την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 

αποβλήτων και βιομηχανικών 

υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 

στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 

τυποποίησης, των κανονιστικών 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 

επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 

συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 

θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 

προς τη χρήση των πόρων 

(περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής 

χρήσης των θρεπτικών ουσιών, της 

ενέργειας, άνθρακα, ύδατος και του 

εδάφους), με παράλληλη μετατροπή των 

γεωργικών βιολογικών αποβλήτων σε 

πόρους αξιοποιήσιμους στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό, για δε τον λόγο αυτό είναι 

ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένα 

κλειστό κύκλωμα θρεπτικών ουσιών 

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

προώθηση της βιοοικονομίας με τη 

μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 

διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 

και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
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βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 

αλλαγές της χρήσης γης. 

βιοδιυλιστηρίων δεύτερης και τρίτης 

γενιάς με παραγωγή και χρήση βιομάζας 

και άλλων καταλοίπων από την 

πρωτογενή γεωργική και δασοκομική 

παραγωγή, βιολογικών αποβλήτων και 

βιομηχανικών υποπροϊόντων βιολογικής 

προέλευσης, και μετατροπή των 

βιοαποβλήτων των αστικών περιοχών σε 

γεωργικά υλικά με αποτελεσματικό 

καθαρισμό, με στήριξη, όπου είναι 

αναγκαίο, συστημάτων τυποποίησης και 

πιστοποίηση, αλλά και μέσω 
κανονιστικών δραστηριοτήτων και 

δραστηριοτήτων επίδειξης/δοκιμής υπό 

πραγματικές συνθήκες και άλλων 

δραστηριοτήτων, ενώ θα λαμβάνονται 

υπόψη οι περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 

βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 

αλλαγές της χρήσης γης, καθώς και οι 

απόψεις και ανησυχίες της κοινωνίας των 

πολιτών. 

 δα) Διατομεακή έρευνα στον τομέα της 

θάλασσας και της ναυτιλίας 

 Η εκμετάλλευση των ζώντων και μη 

ζώντων θαλάσσιων πόρων, καθώς και η 

χρήση διαφόρων πηγών θαλάσσιας 

ενέργειας και το ευρύ φάσμα 

διαφορετικών χρήσεων των θαλάσσιων 

υδάτων θέτουν εγκάρσιες επιστημονικές 

και τεχνολογικές προκλήσεις. 

 Οι θάλασσες και οι ωκεανοί 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη ρύθμιση 

του κλίματος, αλλά επηρεάζονται 

σημαντικά από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες στην ενδοχώρα, στις 

ακτές και στη θάλασσα, καθώς και από 

την αλλαγή του κλίματος. Ο γενικός 

σκοπός είναι η ανάπτυξη εγκάρσιας 

επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης 

στον τομέα της θάλασσας και της 

ναυτιλίας (και μέσω της μελέτης των 

πελαγικών πτηνών) προκειμένου να 

απελευθερωθεί το δυναμικό γαλάζιας 

ανάπτυξης στο σύνολο του κλάδου της 

θάλασσας και της ναυτιλίας, ενώ θα 

προστατεύεται παράλληλα το θαλάσσιο 
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περιβάλλον και θα γίνουν οι προσαρμογές 

στην αλλαγή του κλίματος. Αυτή η 

στρατηγική, συντονισμένη προσέγγιση για 

την έρευνα στον τομέα της θάλασσας και 

της ναυτιλίας στο σύνολο των 

προκλήσεων και πυλώνων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» θα στηρίξει επίσης την υλοποίηση 

των συναφών πολιτικών της Ένωσης 

συμβάλλοντας στην επίτευξη των καίριων 

στόχων γαλάζιας ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 

ενέργεια 

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 

ενέργεια 

3.1. Εδικός στόχος 3.1. Εδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στη 

διασφάλιση της μετάβασης σε ένα 

αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό 

ενεργειακό σύστημα, ενόψει της 

αντιμετώπισης της αυξανόμενης 

σπανιότητας των πόρων, της αύξησης των 

ενεργειακών αναγκών και της αλλαγής του 

κλίματος. 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στη 

διασφάλιση της μετάβασης σε ένα 

αξιόπιστο, οικονομικά προσιτό, βιώσιμο 

και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, 

ενόψει της αντιμετώπισης της 

αυξανόμενης σπανιότητας των πόρων, της 

αύξησης των ενεργειακών αναγκών και της 

αλλαγής του κλίματος. 

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 

20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 

έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 

80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 

καλύπτουν το 20% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 

συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 

απόδοσης 20%. Η επίτευξη των εν λόγω 

στόχων θα απαιτήσει αναμόρφωση του 

ενεργειακού συστήματος με συνδυασμό 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, ενεργειακής ασφάλειας και 

προσιτών τιμών, ενώ συγχρόνως ενισχύει 

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 

20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 

έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 

80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 

καλύπτουν το 20% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 

συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 

απόδοσης 20%. Όλα τα σενάρια για την 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 

που περιέχονται στον Ενεργειακό χάρτη 

πορείας για το 2050 υποδεικνύουν ότι οι 

τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας θα διαθέτουν το μεγαλύτερο 
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την οικονομική ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή 

απέχει πόρρω από τον εν λόγω συνολικό 

στόχο. Το 80% του ευρωπαϊκού 

ενεργειακού συστήματος εξακολουθεί να 

βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, και ο 

τομέας παράγει το 80% όλων των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 

Ένωσης. Κάθε χρόνο το 2,5% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 

της Ένωσης δαπανάται στις εισαγωγές 

ενέργειας και αυτό ενδέχεται να αυξηθεί. 

Η τάση αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη 

εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου 

και φυσικού αερίου έως το 2050. Ενόψει 

της αστάθειας των τιμών της ενέργειας 

στην παγκόσμια αγορά, σε συνδυασμό με 

ανησυχίες για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 

καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 

ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 

εισοδήματός τους στην ενέργεια. 

μερίδιο τεχνολογιών παροχής ενέργειας. 

Πρέπει να συνοδευτούν από φιλόδοξες 

πολιτικές ενεργειακής απόδοσης, που 

αποτελούν τον πλέον οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη των 

μακροπρόθεσμων στόχων μας για 

απεξάρτηση από τον άνθρακα. 

Επομένως, είναι σκόπιμο, το 75% του 

προϋπολογισμού στο πλαίσιο αυτής της 

πρόκλησης να κατευθυνθεί προς την 

έρευνα και την καινοτομία σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην 

ενεργειακή απόδοση τελικής χρήσης, τα 

έξυπνα δίκτυα και την αποθήκευση 

ενέργειας. Πρόσθετο ποσοστό 15% θα 

διατεθεί για το πρόγραμμα  «Ευφυής 

ενέργεια – Ευρώπη». Η επίτευξη των εν 

λόγω στόχων θα απαιτήσει αναμόρφωση 

του ενεργειακού συστήματος 

συνδυάζοντας την ανάπτυξη 

εναλλακτικών λύσεων για τα ορυκτά 

καύσιμα, χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, ενεργειακή ασφάλεια και 

προσιτές τιμές, ενισχύοντας συγχρόνως 

την οικονομική ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή 

απέχει πόρρω από τον εν λόγω συνολικό 

στόχο. Το 80% του ευρωπαϊκού 

ενεργειακού συστήματος εξακολουθεί να 

βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, και ο 

τομέας παράγει το 80% όλων των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 

Ένωσης. Κάθε χρόνο το 2,5% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 

της Ένωσης δαπανάται στις εισαγωγές 

ενέργειας και αυτό ενδέχεται να αυξηθεί. 

Η τάση αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη 

εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου 

και φυσικού αερίου έως το 2050. Ενόψει 

της αστάθειας των τιμών της ενέργειας 

στην παγκόσμια αγορά, σε συνδυασμό με 

ανησυχίες για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 

καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 

ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 

εισοδήματός τους στην ενέργεια. 

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
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ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 2050 

καταδεικνύει ότι η στοχευμένη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 

να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό εντός της 

επικράτειας της Ένωσης. Αυτό 

συνεπάγεται μείωση των εκπομπών CO2 

πάνω από 90% έως το 2050 στον τομέα της 

ενέργειας, πάνω από 80% στη βιομηχανία, 

τουλάχιστον 60% στις μεταφορές και 

περίπου 90% στον τομέα της κατοικίας και 

στις υπηρεσίες. 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 205027 

καταδεικνύει ότι η στοχευμένη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 

έπρεπε να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό 

εντός της επικράτειας της Ένωσης. Αυτό 

συνεπάγεται μείωση των εκπομπών CO2 

πάνω από 90% έως το 2050 στον τομέα της 

ενέργειας, πάνω από 80% στη βιομηχανία, 

τουλάχιστον 60% στις μεταφορές και 

περίπου 90% στον τομέα της κατοικίας και 

στις υπηρεσίες. Στον οδικό χάρτη 

φαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, το φυσικό 

αέριο μπορεί, βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα, να συμβάλει στον 

μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα 

σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογίας 

CCS. 

Για την επίτευξη των εν λόγω μειώσεων 

πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις 

στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη 

και την ανάπτυξη στην αγορά αποδοτικών, 

ασφαλών και αξιόπιστων ενεργειακών 

τεχνολογιών και υπηρεσιών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα 

ανωτέρω πρέπει να συμβαδίζουν με μη 

τεχνολογικές λύσεις τόσο από πλευράς 

προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης. 

Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν μέρος μιας 

ολοκληρωμένης πολιτικής για χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 

συμπεριλαμβανομένης της γνώσης κύριων 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, ιδίως 

λύσεων ΤΠΕ και προηγμένης κατασκευής, 

προηγμένης μεταποίησης και προηγμένων 

υλικών. Σκοπός είναι η παραγωγή 

αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών και 

υπηρεσιών που μπορούν να αξιοποιηθούν 

ευρέως από την αγορά της ΕΕ και τις 

διεθνείς αγορές, και η καθιέρωση μιας 

έξυπνης διαχείρισης από πλευράς ζήτησης 

με βάση μια ανοικτή και διαφανή αγορά 

εμπορίας ενέργειας και ευφυή συστήματα 

διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης. 

Για την επίτευξη των μειώσεων πρέπει να 

γίνουν σημαντικές επενδύσεις στην 

έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη και την 

ανάπτυξη σε προσιτές τιμές στην αγορά 

αποδοτικών, ασφαλών και αξιόπιστων 

ενεργειακών τεχνολογιών και υπηρεσιών 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και της ανάπτυξης ενεργειακών 

συστημάτων μικρής και πολύ μικρής 

κλίμακας. Τα ανωτέρω πρέπει να 

συμβαδίζουν με μη τεχνολογικές λύσεις 

τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και από 

πλευράς ζήτησης. Όλα αυτά πρέπει να 

αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης 

βιώσιμης πολιτικής για χαμηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα, 

συμπεριλαμβανομένης της γνώσης κύριων 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, ιδίως 

λύσεων ΤΠΕ και προηγμένης κατασκευής, 

προηγμένης μεταποίησης και προηγμένων 

υλικών. Σκοπός είναι η παραγωγή 

αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών και 

υπηρεσιών που θα συμβάλουν στον 

χειρισμό των ενεργειακών προκλήσεων, 

κυρίως εκείνων που συνδέονται με την 

ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, και που μπορούν να 
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αξιοποιηθούν ευρέως από την αγορά της 

ΕΕ και τις διεθνείς αγορές, και η 

καθιέρωση μιας έξυπνης διαχείρισης από 

πλευράς ζήτησης με βάση μια ανοικτή και 

διαφανή αγορά εμπορίας ενέργειας και 

ασφαλή ευφυή συστήματα διαχείρισης της 

ενεργειακής απόδοσης. 

3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 

είναι ανταγωνιστικές από πλευράς 

κόστους και αξιοπιστίας έναντι των 

ενεργειακών συστημάτων υψηλής 

βελτιστοποίησης των κατεστημένων 

επιχειρήσεων και τεχνολογιών. Η έρευνα 

και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας 

προκειμένου να καταστήσουν τις εν λόγω 

νέες, καθαρότερες, με χαμηλότερες 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 

αποδοτικότερες πηγές ενέργειας εμπορικά 

ελκυστικές στην απαραίτητη κλίμακα. 

Ούτε η βιομηχανία από μόνη της, ούτε τα 

κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε θέση να 

αναλάβουν το κόστος και τους κινδύνους, 

των οποίων οι κύριοι παράγοντες 

(μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, παροχή 

οικονομικά προσιτής και ασφαλούς 

ενέργειας) βρίσκονται εκτός αγοράς. 

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 

είναι ανταγωνιστικές έναντι των 

ενεργειακών συστημάτων τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί για κατεστημένες επιχειρήσεις 

και τεχνολογίες, που ως τώρα 

απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της 

χρηματοδότησης και των επιδοτήσεων 

για έρευνα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η έρευνα και η καινοτομία είναι 

καίριας σημασίας προκειμένου να 

καταστήσουν τις εν λόγω νέες, 

καθαρότερες, ανανεώσιμες και 

αποδοτικότερες πηγές ενέργειας εμπορικά 

ελκυστικές στην απαραίτητη κλίμακα. 

Ούτε η βιομηχανία από μόνη της, ούτε τα 

κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε θέση να 

αναλάβουν το κόστος και τους κινδύνους, 

των οποίων οι κύριοι παράγοντες 

(μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, παροχή 

οικονομικά προσιτής και ασφαλούς 

ενέργειας) βρίσκονται εκτός αγοράς. 

 

Η επίσπευση αυτής της ανάπτυξης απαιτεί 

μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο 

Ένωσης, η οποία εμπερικλείει τον 

ενεργειακό εφοδιασμό, τη ζήτηση και 

χρήση στα κτίρια, τις υπηρεσίες, τις 

μεταφορές και βιομηχανικές αξιακές 

αλυσίδες. Αυτό συνεπάγεται την 

εναρμόνιση των πόρων σε ολόκληρη την 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής, ιδίως μέσω των 

εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 

για έξυπνη εξειδίκευση, συστήματα 

εμπορίας εκπομπών (ETS), δημόσιες 

συμβάσεις και άλλους μηχανισμούς 

χρηματοδότησης. Απαιτεί, επίσης, 

Η επίσπευση αυτής της ανάπτυξης απαιτεί 

μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο 

Ένωσης, η οποία εμπερικλείει τον 

ενεργειακό εφοδιασμό, τη ζήτηση και 

χρήση στα κτίρια, τις υπηρεσίες, τις 

μεταφορές και βιομηχανικές αξιακές 

αλυσίδες. Αυτό συνεπάγεται την 

εναρμόνιση των πόρων σε ολόκληρη την 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής, ιδίως μέσω των 

εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 

για έξυπνη εξειδίκευση, συστήματα 

εμπορίας εκπομπών (ETS), δημόσιες 

συμβάσεις και άλλους μηχανισμούς 

χρηματοδότησης. Απαιτεί, επίσης, 
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κανονιστικές πολιτικές και πολιτικές 

εξάπλωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 

προσαρμοσμένη τεχνική βοήθεια και 

ανάπτυξη ικανοτήτων για την άρση των μη 

τεχνολογικών φραγμών. 

κανονιστικές πολιτικές και πολιτικές 

εξάπλωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, τεχνική βοήθεια εστιασμένη 

στην ενεργειακή απόδοση, και ανάπτυξη 

ικανοτήτων για την άρση των μη 

τεχνολογικών φραγμών. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών 

Τεχνολογιών (σχέδιο SET) προσφέρει μια 

τέτοια στρατηγική προσέγγιση. Παρέχει 

ένα μακροπρόθεσμο θεματολόγιο για την 

αντιμετώπιση των κύριων σημείων 

ανάσχεσης της καινοτομίας τα οποία 

αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές τεχνολογίες 

στην έρευνα αιχμής και στις φάσεις 

Ε&Α/απόδειξης εννοιών, καθώς και στη 

φάση επίδειξης, όταν οι εταιρείες 

αναζητούν κεφάλαια για τη 

χρηματοδότηση μεγάλων έργων πρώτων 

στο είδος τους και ξεκινούν τη διαδικασία 

εξάπλωσης στην αγορά. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών 

Τεχνολογιών (σχέδιο SET) προσφέρει μια 

τέτοια στρατηγική προσέγγιση. Παρέχει 

ένα μακροπρόθεσμο θεματολόγιο για την 

αντιμετώπιση των κύριων σημείων 

ανάσχεσης της καινοτομίας τα οποία 

αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές τεχνολογίες 

στην έρευνα αιχμής και στις φάσεις 

Ε&Α/απόδειξης εννοιών, καθώς και στη 

φάση επίδειξης, όταν οι εταιρείες 

αναζητούν κεφάλαια για τη 

χρηματοδότηση μεγάλων έργων πρώτων 

στο είδος τους και ξεκινούν τη διαδικασία 

εξάπλωσης στην αγορά. Παράλληλα με τις 

πολλές τεχνολογίες που 

αντιπροσωπεύονται στο σχέδιο SET, δεν 

θα αγνοηθούν άλλες νεοεμφανιζόμενες 

τεχνολογίες με επαναστατικές 

δυνατότητες. 

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 

υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 

υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 

ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό 

υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα των 

επιμέρους κρατών μελών ή των 

ερευνητικών και βιομηχανικών 

ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα. 

Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 

την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 

συνδυασμό με την κινητοποίηση 

προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 

υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 

καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 

χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 

χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 

και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 

θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των 

κρατών μελών, εστιάζοντας σε 

δραστηριότητες με σαφή ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 

υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 

υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 

υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 

ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό 

υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα των 

επιμέρους κρατών μελών ή των 

ερευνητικών και βιομηχανικών 

ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα. 

Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 

την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 

συνδυασμό με την κινητοποίηση 

προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 

υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 

καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 

χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 

χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 

και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 

θα συμπληρώσει και θα αναβαθμίσει τις 

δραστηριότητες των κρατών μελών, 

εστιάζοντας σε δραστηριότητες με σαφή 

ενωσιακή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε 

εκείνες με υψηλό δυναμικό προσέλκυσης 
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πόρων. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης θα 

στηρίξουν επίσης τα μακροπρόθεσμα 

προγράμματα υψηλού κινδύνου και 

υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 

δυνατότητες των επιμέρους κρατών μελών, 

θα συνενώσουν τις προσπάθειες με σκοπό 

τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων σε 

δράσεις ευρείας κλίμακας, όπως η 

βιομηχανική επίδειξη και η ανάπτυξη 

πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών 

ενεργειακών λύσεων. 

εθνικών πόρων και θα δημιουργήσει 

θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Οι δράσεις 

σε επίπεδο Ένωσης θα στηρίξουν επίσης 

τα μακροπρόθεσμα προγράμματα υψηλού 

κινδύνου και υψηλού κόστους, τα οποία 

υπερβαίνουν τις δυνατότητες των 

επιμέρους κρατών μελών, θα συνενώσουν 

τις προσπάθειες με σκοπό τη μείωση των 

επενδυτικών κινδύνων σε δράσεις ευρείας 

κλίμακας, όπως η βιομηχανική επίδειξη 

και η ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 

διαλειτουργικών ενεργειακών λύσεων. 

Ενωσιακά κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο για τη χρηματοδότηση βιώσιμης 

τεχνολογίας, σύμφωνα με τους 

μακροπρόθεσμους κλιματικούς και 

ενεργειακούς στόχους. 

Η υλοποίηση του σχεδίου SET, ως πυλώνα 

έρευνας και καινοτομίας της ευρωπαϊκής 

ενεργειακής πολιτικής, θα ενισχύσει την 

ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης και 

τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα 

διευκολύνει τη διασύνδεση των 

προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με 

διευρωπαϊκές και περιφερειακές 

επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας και θα 

ενισχύσει την προθυμία των επενδυτών να 

αποδεσμεύσουν κεφάλαια για έργα με 

μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης και 

σημαντικούς κινδύνους για την τεχνολογία 

και την αγορά. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες 

καινοτομίας στις μικρές και μεγάλες 

εταιρείες και θα τις βοηθήσει να 

καταστούν ή να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 

όπου οι ευκαιρίες για ενεργειακές 

τεχνολογίες είναι μεγάλες και 

αυξανόμενες. 

Η υλοποίηση του σχεδίου SET, ως πυλώνα 

έρευνας και καινοτομίας της ευρωπαϊκής 

ενεργειακής πολιτικής, θα ενισχύσει την 

ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης και 

τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα 

διευκολύνει τη διασύνδεση των 

προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με 

διευρωπαϊκές και περιφερειακές 

επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας και θα 

ενισχύσει την προθυμία των επενδυτών να 

αποδεσμεύσουν κεφάλαια για έργα με 

μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης και 

σημαντικούς κινδύνους για την τεχνολογία 

και την αγορά. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες 

καινοτομίας στις μικρές και μεγάλες 

εταιρείες και θα τις βοηθήσει να 

καταστούν ή να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 

όπου οι ευκαιρίες για ενεργειακές 

τεχνολογίες είναι μεγάλες και 

αυξανόμενες. Οι τεχνολογίες του σχεδίου 

SET θα χρηματοδοτηθούν από ξεχωριστά 

κονδύλια του προϋπολογισμού. 

Σε διεθνές επίπεδο, η ανάληψη δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης δημιουργεί «κρίσιμη 

μάζα» προσελκύοντας το ενδιαφέρον 

άλλων πρωτοπόρων της τεχνολογίας και 

προάγοντας τις διεθνείς συμπράξεις για την 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Αυτό θα 

Σε διεθνές επίπεδο, η ανάληψη δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης δημιουργεί «κρίσιμη 

μάζα» προσελκύοντας το ενδιαφέρον 

άλλων πρωτοπόρων της τεχνολογίας και 

προάγοντας τις διεθνείς συμπράξεις για την 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Αυτό θα 
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διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

διεθνών εταίρων και Ένωσης με σκοπό την 

ανάληψη κοινής δράσης όπου υπάρχει 

αμοιβαίο όφελος και συμφέρον. 

διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

διεθνών εταίρων και Ένωσης με σκοπό την 

ανάληψη κοινής δράσης όπου υπάρχει 

αμοιβαίο όφελος και συμφέρον. 

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της 

πρόκλησης θα αποτελέσουν συνεπώς τον 

τεχνολογικό άξονα της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα. 

Επίσης, θα συμβάλλουν στην επίτευξη της 

«Ένωσης Καινοτομίας» στον τομέα της 

ενέργειας και των πολιτικών στόχων που 

περιγράφονται στις πρωτοβουλίες «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης» και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της 

πρόκλησης θα αποτελέσουν συνεπώς τον 

τεχνολογικό άξονα της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα. 

Επίσης, θα συμβάλλουν στην επίτευξη της 

«Ένωσης Καινοτομίας» στον τομέα της 

ενέργειας και των πολιτικών στόχων που 

περιγράφονται στις πρωτοβουλίες «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης» και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 

στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται από 

το μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας στην πυρηνική σύντηξη και 

στις πτυχές ασφάλειας της πυρηνικής 

ενέργειας σχάσης διεξάγονται από το 

μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Πρέπει να 

εξεταστούν οι πιθανές συνέργειες μεταξύ 

της πρόκλησης «Ασφαλής, καθαρή και 

αποδοτική ενέργεια» και του τμήματος 

ΕΥΡΑΤΟΜ του «Ορίζοντας 2020». 

3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

α) Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 

του αποτυπώματος του διοξειδίου του 

άνθρακα μέσω της έξυπνης και βιώσιμης 

χρήσης 

α) Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και 

του αποτυπώματος άνθρακα μέσω της 

έξυπνης και βιώσιμης χρήσης 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 

νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 

αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 

προσιτών τεχνολογικών συστατικών 

στοιχείων και συστημάτων με 

ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 

πραγματικό χρόνο για κτίρια με σχεδόν 

μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο, θέρμανση 

και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές, 

βιομηχανίες υψηλής απόδοσης και μαζική 

αποδοχή λύσεων ενεργειακής απόδοσης 

από εταιρείες, άτομα, κοινότητες και 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 

νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 

αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 

προσιτών τεχνολογικών συστατικών 

στοιχείων και συστημάτων με 

ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 

πραγματικό χρόνο σε επίπεδα πόλης και 

επικράτειας, για κτίρια με σχεδόν 

μηδενικό ή με θετικό ενεργειακό ισοζύγιο, 

μετασκευασμένα κτίρια, θέρμανση και 

ψύξη από ανανεώσιμες πηγές, βιομηχανίες 

υψηλής απόδοσης και μαζική αποδοχή 

λύσεων και υπηρεσιών ενεργειακής 
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πόλεις. απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας 

από εταιρείες, άτομα, κοινότητες και 

πόλεις. 

β) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού 

κόστους και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα 

β) Βιώσιμη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 

χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 

κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τεχνολογιών δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 

παρέχοντας μεγαλύτερης κλίμακας, 

χαμηλότερου κόστους και ασφαλείς για το 

περιβάλλον τεχνολογίες με υψηλότερη 

απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 

διαθεσιμότητα για διαφορετικά 

περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 

κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τεχνολογιών δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 

παρέχοντας μεγαλύτερης κλίμακας, 

χαμηλότερου κόστους και ασφαλείς για το 

περιβάλλον τεχνολογίες οι οποίες 

προσφέρουν μια εναλλακτική στα ορυκτά 

καύσιμα ή συμβάλλουν σημαντικά στη 

μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ή 

ορυκτών καυσίμων με υψηλότερη 

απόδοση μετατροπής και αποθήκευσης 

και υψηλότερη διαθεσιμότητα για 

διαφορετικά περιβάλλοντα αγοράς και 

λειτουργίας. 

γ) Εναλλακτικά καύσιμα και κινητές πηγές 

ενέργειας 

γ) Εναλλακτικά καύσιμα και κινητές πηγές 

ενέργειας 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 

κλίμακας τεχνολογιών και αξιακών 

αλυσίδων, προκειμένου η βιοενέργεια να 

καταστεί πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη, 

να μειωθεί ο χρόνος διάθεσης στην αγορά 

του υδρογόνου και των κυψελών 

καυσίμου και να προταθούν νέες επιλογές 

με μακροπρόθεσμο δυναμικό έως το 

στάδιο της ωριμότητας. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 

κλίμακας τεχνολογιών και αξιακών 

αλυσίδων, προκειμένου η βιοενέργεια, το 

υδρογόνο, οι κυψέλες καυσίμου και άλλα 

εναλλακτικά υγρά ή αέρια καύσιμα που 

προσφέρουν δυνατότητες για πιο 

αποτελεσματική μετατροπή ενέργειας, να 

καταστούν ανταγωνιστικότερα και 

βιωσιμότερα. 

 Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν 

επίσης στην ανάπτυξη και την εφαρμογή 

τεχνολογιών εφεδρείας και 

εξισορρόπησης, συμπεριλαμβανομένων 

συμβατικών σταθμών παραγωγής 

ενέργειας, που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη 

ευελιξία και απόδοση, προκειμένου να 

καλύπτονται οι ανάγκες όταν το σύστημα 

δεν είναι δυνατόν να τροφοδοτηθεί από 

την κυμαινόμενη παραγωγή των 

ανανεώσιμων πηγών, και να 

εξασφαλίζεται η σταθερότητα του 
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συστήματος.  

δ) Ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας 

δ) Ενιαίο, έξυπνο, ευέλικτο ευρωπαϊκό 

ενεργειακό δίκτυο 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 

κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 

συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 

συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 

τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 

έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 

διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 

ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 

κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 

κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 

έκτακτης ανάγκης. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 

κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 

συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων 

συστημάτων αποθήκευσης σε ολόκληρη 

την αλυσίδα ηλεκτροδότησης, και 

σχεδίων της αγοράς για τον σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 

ασφαλή λειτουργία διαλειτουργικών και 

ευέλικτων δικτύων και την εξισορρόπηση 

ενός αυξανόμενου μεριδίου ανανεώσιμων 

πηγών σε μια αγορά ανοικτή, χωρίς 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, ανθεκτική στην 

αλλαγή του κλίματος και ανταγωνιστική, 

υπό κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 

έκτακτης ανάγκης, στηρίζοντας έτσι την 

πλήρη ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των 

διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

 Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στα 

«έξυπνα δίκτυα» στην ύπαιθρο, τα οποία 

παρουσιάζουν ειδικές προκλήσεις και 

απαιτούν τεχνολογική πρόοδο με 

καινοτομίες. 

ε) Νέες γνώσεις και τεχνολογίες ε) Νέες γνώσεις και τεχνολογίες 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

πολυεπιστημονική έρευνα για ενεργειακές 

τεχνολογίες (συμπεριλαμβάνονται οι 

οραματικές δράσεις) και στην κοινή 

υλοποίηση πανευρωπαϊκών ερευνητικών 

προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 

παγκόσμιας κλάσης. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

πολυεπιστημονική έρευνα για βιώσιμες 

ενεργειακές τεχνολογίες 

(συμπεριλαμβάνονται οι οραματικές 

δράσεις) και στην κοινή υλοποίηση 

πανευρωπαϊκών ερευνητικών 

προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 

παγκόσμιας κλάσης. Η τεχνολογική 

καινοτομία θα συνοδεύεται από πολιτικές 

και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την μη 

τεχνολογική καινοτομία. 

στ) Δυναμική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και δημόσια δέσμευση 

στ) Δυναμική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και δημόσια δέσμευση 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 

μοντέλων για μια δυναμική και διαφανή 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 

μοντέλων, όπως επίσης μελλοντοστρεφών 
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στήριξη της πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων για τη δημόσια αποδοχή 

και δέσμευση, τη συμμετοχή των χρηστών 

και τη βιωσιμότητα. 

σεναρίων, για μια δυναμική και διαφανή 

στήριξη της πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων για τη δημόσια αποδοχή 

και δέσμευση, τη συμμετοχή των χρηστών, 

την εκτίμηση του αντικτύπου στο 

περιβάλλον, και τη βιωσιμότητα. 

στ) Πρόσληψη από την αγορά της 

καινοτομίας στην ενέργεια 

στ) Πρόσληψη από την αγορά της 

καινοτομίας στην ενέργεια ενδυνάμωση 

των αγορών και των καταναλωτών με το 

Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ΙΙΙ.  

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

εφαρμοσμένη καινοτομία για τη 

διευκόλυνση της πρόσληψης από την 

αγορά των ενεργειακών τεχνολογιών και 

υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση μη 

τεχνολογικών φραγμών και για την 

επιτάχυνση της αποδοτικής ως προς το 

κόστος υλοποίησης των ενεργειακών 

πολιτικών της Ένωσης. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

εφαρμοσμένη καινοτομία για τη 

διευκόλυνση της πρόσληψης από την 

αγορά των βιώσιμων ενεργειακών 

τεχνολογιών και υπηρεσιών, για την 

αντιμετώπιση μη τεχνολογικών φραγμών 

και για την επιτάχυνση της αποδοτικής ως 

προς το κόστος υλοποίησης των 

ενεργειακών πολιτικών της Ένωσης. Στο 

πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα «Ευφυής 

ενέργεια – Ευρώπη», το οποίο 

εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά τη 

διάρκεια του Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία θα 

συνεχισθεί με μια φιλόδοξη κατανομή 

πιστώσεων από τον προϋπολογισμό στα 

πλαίσια του τρέχοντος προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 

μεταφορές· 

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 

μεταφορές και κινητικότητα· 

4.1. Εδικός στόχος 4.1. Εδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 

ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 

που είναι αποδοτικό ως προς τη χρήση 

πόρων, φιλικό προς το περιβάλλον, 

ασφαλές και απρόσκοπτο προς όφελος των 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 

ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 

(συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 

υποδομών τους) που είναι αποδοτικό ως 

προς τη χρήση πόρων, οικονομικά 
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πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας. προσιτό, φιλικό προς το περιβάλλον και το 

κλίμα, ασφαλές και διαλειτουργικό προς 

όφελος των πολιτών, της οικονομίας και 

της κοινωνίας της Ένωσης. Στο 

συγκεκριμένο σύστημα μεταφορών 

υιοθετείται η φιλοσοφία της «υγιούς 

γήρανσης», έτσι ώστε να ωφελούνται 

όλοι, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και 

αναπηρία, και να λαμβάνονται υπόψη οι 

διαστάσεις της καθολικής σχεδίασης. 

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 

αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 

πολιτών της με τις επιταγές των 

οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις 

για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και μια οικονομία 

ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος. 

Παρά την ανάπτυξή του, ο τομέας των 

μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική 

μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 

άλλων δυσμενών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και να παύσει την εξάρτησή 

του από το πετρέλαιο, διατηρώντας 

παράλληλα υψηλά επίπεδα 

αποδοτικότητας και κινητικότητας. 

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών της 

για κινητικότητα, όπως διαμορφώνονται 

από τις νέες δημογραφικές και 

κοινωνιακές προκλήσεις, και την εδαφική 

συνοχή, με τις επιταγές των οικονομικών 

επιδόσεων και τις απαιτήσεις για μια 

ενεργειακά αποδοτική κοινωνία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μια 

οικονομία ανθεκτική στην αλλαγή του 

κλίματος. Παρά την ανάπτυξή του, ο 

τομέας των μεταφορών πρέπει να επιτύχει 

σημαντική μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου και άλλων δυσμενών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να 

παύσει την εξάρτησή του από το πετρέλαιο 

και τα άλλα ορυκτά καύσιμα, 
διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα 

αποδοτικότητας οικονομικής 

προσιτότητας και κινητικότητας, χωρίς να 

αυξάνει τον απόκεντρο χαρακτήρα 

περιφερειών που είναι ήδη 

απομονωμένες, και ειδικότερα των 

εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Τα 

συστήματα μαζικής μεταφοράς θέτουν 

προβλήματα ασφάλειας που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ήδη από το στάδιο της 

έρευνας. 

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 

αλλαγή του συστήματος μεταφορών, 

εμπνευσμένη από ανακαλύψεις στον τομέα 

της έρευνας των μεταφορών, ευρεία 

καινοτομία και μια συνεκτική, 

πανευρωπαϊκή υλοποίηση 

οικολογικότερων, ασφαλέστερων και 

εξυπνότερων λύσεων στις μεταφορές. 

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 

αλλαγή του συστήματος μεταφορών και 

κινητικότητας, εμπνευσμένη από 

ανακαλύψεις στον τομέα της σχετικής 

έρευνας, ευρεία καινοτομία και μια 

συνεκτική, πανευρωπαϊκή υλοποίηση 

οικολογικότερων, υγιεινότερων, 

ασφαλέστερων, πιο αξιόπιστων και 
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εξυπνότερων λύσεων στις μεταφορές και 

την κινητικότητα. 

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 

οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 

πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 

των κύριων στόχων της πολιτικής της 

Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 

στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 

ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 

κλίματος και χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, και διατηρώντας 

την υπεροχή στην παγκόσμια αγορά. 

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 

οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 

πρόοδο για κάθε μέσο μεταφοράς, που θα 

συμβάλλει στην επίτευξη των κύριων 

στόχων της πολιτικής της Ένωσης, 

προωθώντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 

στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 

ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 

κλίματος, βασιζόμενη στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, ενεργειακά αποδοτική 

και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, αυξάνοντας την κινητικότητα 

σε ολόκληρη την Ευρώπη, και 

διατηρώντας την υπεροχή στην παγκόσμια 

αγορά. 

Μολονότι οι αναγκαίες επενδύσεις στην 

έρευνα, την καινοτομία και την ευρύτερη 

εξάπλωση είναι σημαντικές, η απουσία 

βελτίωσης της βιωσιμότητας των 

μεταφορών θα έχει ως αποτέλεσμα 

μακροπρόθεσμα ένα απαράδεκτα υψηλό 

κόστος για την κοινωνία, την οικολογία 

και την οικονομία. 

Μολονότι οι αναγκαίες επενδύσεις στην 

έρευνα, την καινοτομία και την ευρύτερη 

εξάπλωση είναι σημαντικές, η απουσία 

βελτίωσης της βιωσιμότητας του όλου 

συστήματος των μεταφορών και της 

κινητικότητας θα έχει ως αποτέλεσμα 

μακροπρόθεσμα ένα απαράδεκτα υψηλό 

κόστος για την κοινωνία, την οικολογία 

και την οικονομία. Ομοίως, εάν δεν 

διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή τεχνολογική 

υπεροχή στις μεταφορές θα 

παρεμποδισθεί η επίτευξη του ανωτέρω 

στόχου και θα προκύψουν σοβαρά και 

καταστροφικά αποτελέσματα για τις 

ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και την 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. 

4.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

4.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 

της ανταγωνιστικότητας και της 

οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας της 

Ευρώπης. Διασφαλίζουν την κινητικότητα 

των ατόμων και των αγαθών που είναι 

αναγκαία για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή 

ενιαία αγορά και μια ανοικτή και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνία. Αποτελούν ένα 

από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 

Ευρώπης όσον αφορά τη βιομηχανική 

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 

της ανταγωνιστικότητας και της 

οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας της 

Ευρώπης. Διασφαλίζουν την εδαφική 

συνοχή και την κινητικότητα των ατόμων 

και των αγαθών που είναι αναγκαία για 

την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας 

αγοράς και μια ανοικτή και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνία. Αποτελούν ένα 

από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 
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ικανότητα και την ποιότητα των 

υπηρεσιών, διαδραματίζοντας ηγετικό 

ρόλο σε πολλές παγκόσμιες αγορές. Ο 

κλάδος των μεταφορών και η κατασκευή 

εξοπλισμού μεταφορών αντιπροσωπεύουν 
μαζί το 6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. 

Συγχρόνως, ο ευρωπαϊκός κλάδος των 

μεταφορών αντιμετωπίζει τον ολοένα και 

εντονότερο ανταγωνισμό από άλλα μέρη 

του κόσμου. Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες 

τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλισθεί 

το μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

της Ευρώπης και να μετριαστούν τα 

μειονεκτήματα του υφιστάμενου 

συστήματος μεταφορών. 

Ευρώπης όσον αφορά τη βιομηχανική 

ικανότητα και την ποιότητα των 

υπηρεσιών, διαδραματίζοντας ηγετικό 

ρόλο σε πολλές παγκόσμιες αγορές. Μόνο 

στους κλάδους των μεταφορών και της 

κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών 

αναλογούν το 6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης 

και περίπου 13 εκατομμύρια θέσεις 

απασχόλησης. Ωστόσο η συνολική 

συμβολή του τομέα των μεταφορών στην 

οικονομία της Ένωσης είναι πολύ 

μεγαλύτερη, δεδομένου ότι τα 

εμπορεύματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

περίπου 30% του ΑΕγχΠ της Ένωσης, 

καθώς πολλές υπηρεσίες και υπάλληλοι 

που μετακινούνται λόγω εργασίας, 

εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την 

αποτελεσματικότητα των μεταφορών. Η 

κοινωνική συμβολή των μεταφορών, που 

συνδέουν τους ανθρώπους, είναι επίσης 

σημαντική αλλά δύσκολο να αξιολογηθεί, 

είναι δε θεμελιώδης για την ευρωπαϊκή 

ελεύθερη κυκλοφορία. Συγχρόνως, ο 

ευρωπαϊκός κλάδος των μεταφορών 

αντιμετωπίζει τον ολοένα και εντονότερο 

ανταγωνισμό από άλλα μέρη του κόσμου. 

Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες τεχνολογίες 

προκειμένου να διασφαλισθεί το 

μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

της Ευρώπης και να μετριαστούν τα 

μειονεκτήματα του υφιστάμενου 

συστήματος μεταφορών. 

Ο τομέας των μεταφορών έχει μείζονα 

συμβολή στα αέρια του θερμοκηπίου και 

παράγει έως και το ένα τέταρτο του 

συνόλου των εκπομπών. Οι μεταφορές 

εξαρτώνται κατά 96% από τα ορυκτά 

καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση είναι ένα αυξανόμενο 

πρόβλημα· τα συστήματα δεν είναι ακόμα 

αρκετά έξυπνα· οι εναλλακτικές λύσεις για 

μετεπιβίβαση μεταξύ διαφορετικών 

τρόπων μεταφοράς δεν είναι πάντοτε 

ελκυστικές· ο αριθμός των θανατηφόρων 

τροχαίων δυστυχημάτων παραμένει 

δραματικά υψηλός: 34.000 ετησίως στην 

Ένωση· οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 

Ο τομέας των μεταφορών έχει μείζονα 

συμβολή στα αέρια του θερμοκηπίου και 

παράγει έως και το ένα τέταρτο του 

συνόλου των εκπομπών. Οι μεταφορές 

εξαρτώνται κατά 96% από τα ορυκτά 

καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση είναι ένα αυξανόμενο 

πρόβλημα· τα συστήματα δεν είναι ακόμα 

αρκετά έξυπνα· οι εναλλακτικές λύσεις για 

τη στροφή προς βιωσιμότερους τρόπους 

μεταφοράς δεν είναι πάντοτε ελκυστικές, ο 

αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων 

δυστυχημάτων παραμένει δραματικά 

υψηλός: 34.000 ετησίως στην Ένωση· οι 

πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν ένα 
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περιμένουν ένα σύστημα μεταφορών που 

να είναι ασφαλές και σίγουρο. Το αστικό 

περιβάλλον θέτει ειδικές προκλήσεις για 

τη βιωσιμότητα των μεταφορών. 

σύστημα μεταφορών που να είναι προσιτό 

σε όλους, ασφαλές και σίγουρο. Το αστικό 

περιβάλλον θέτει ειδικές προκλήσεις για 

την εξισορρόπηση της ποιότητας ζωής 

και της βιωσιμότητας των μεταφορών και 

της κινητικότητας. 

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 

ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών θα 

οδηγήσουν την ευρωπαϊκή κυκλοφορία σε 

αδιέξοδο και θα καταστήσουν το 

οικονομικό κόστος της και τις επιπτώσεις 

της στην κοινωνία δυσβάστακτα. Τα 

επιβατοχιλιομέτρα προβλέπεται να 

διπλασιαστούν τα επόμενα 40 χρόνια και 

να αυξηθούν δύο φορές ταχύτερα για τα 

αεροπορικά ταξίδια. Οι εκπομπές CO2 θα 

αυξηθούν κατά 35% έως το 2050. Το 

κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

θα αυξηθεί κατά περίπου 50%, σχεδόν σε 

200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 

εξωτερικό κόστος των ατυχημάτων θα 

αυξηθεί περίπου κατά 60 δισεκατομμύρια 

ευρώ σε σύγκριση με το 2005. 

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 

ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών θα 

οδηγήσουν την ευρωπαϊκή κυκλοφορία σε 

αδιέξοδο και θα καταστήσουν το 

οικονομικό κόστος της και τις επιπτώσεις 

της στην κοινωνία δυσβάστακτα, με 

καταστροφικές οικονομικές και 

κοινωνιακές συνέπειες. Αν συνεχιστούν οι 

τάσεις του παρελθόντος και μελλοντικά, 

τα επιβατοχιλιομέτρα προβλέπεται να 

διπλασιαστούν τα επόμενα 40 χρόνια και 

να αυξηθούν δύο φορές ταχύτερα για τα 

αεροπορικά ταξίδια. Οι εκπομπές CO2 θα 

αυξηθούν κατά 35% έως το 2050. Το 

κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

θα αυξηθεί κατά περίπου 50%, σχεδόν σε 

200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 

εξωτερικό κόστος των ατυχημάτων θα 

αυξηθεί περίπου κατά 60 δισεκατομμύρια 

ευρώ σε σύγκριση με το 2005. 

Ως εκ τούτου, η διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης δεν μπορεί να 

αποτελεί επιλογή. Η έρευνα και η 

καινοτομία, με μοχλό τους στόχους της 

πολιτικής και επικεντρωμένες στις κύριες 

προκλήσεις, θα συμβάλλουν ουσιαστικά 

στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 

περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της 

θερμοκρασίας στους 2º C, μειώνοντας 

κατά 60% τις εκπομπές CO2 από τις 

μεταφορές, μειώνοντας δραστικά το 

κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

και των ατυχημάτων, και εξαλείφοντας εν 

τέλει τους θανάτους από τροχαία 

δυστυχήματα έως το 2050. 

Ως εκ τούτου, η διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης δεν μπορεί να 

αποτελεί επιλογή. Η έρευνα και η 

καινοτομία, με μοχλό τους στόχους της 

πολιτικής και επικεντρωμένες στις κύριες 

προκλήσεις, θα συμβάλλουν ουσιαστικά 

στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 

περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της 

θερμοκρασίας στους 2º C, μειώνοντας 

κατά 60% τις εκπομπές CO2 από τις 

μεταφορές, μειώνοντας δραστικά το 

κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

και των ατυχημάτων, και εξαλείφοντας εν 

τέλει τους θανάτους από τροχαία 

δυστυχήματα έως το 2050. 

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 

ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 

σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 

πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 

συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 

ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 

σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 

πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 

συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
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και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 

καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 

υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 

καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 

καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 

μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 

αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 

μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 

πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 

Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 

προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 

μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν μπορούν 

να επιτευχθούν μόνο με 

κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες. 

και της εναρμονισμένης εξάπλωσης νέων 

τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων για 

οχήματα, οι οποίες εξασφαλίζουν 

συνέπεια στην ανάπτυξη της υποδομής, 
και διαχείριση μεταφορών είναι καίριας 

σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 

καθαρό, πιο ακίνδυνο, πιο ασφαλές, πιο 

προσβάσιμο και πιο αποδοτικό σύστημα 

μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 

αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 

μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 

πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 

Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 

προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 

μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν μπορούν 

να επιτευχθούν μόνο με 

κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες. 

 Είναι επίσης απαραίτητο να 

υποστηριχτούν ήδη υπάρχουσες λύσεις, 

μέσω της δημιουργίας αποτελεσματικών, 

ευφυών, διαλειτουργικών και 

διασυνδεδεμένων συστημάτων, για τα 

SESAR, Galileo, EGNOS, GMES, 

ERTMS, SIF, SafeSeaNet, LRIT και STI. 

Θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι 

πρωτοβουλίες του τύπου E-safety και E-

call. 

Η χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών σε 

επίπεδο Ένωσης θα συμπληρώσει τις 

δραστηριότητες των κρατών μελών 

εστιάζοντας σε δραστηριότητες με σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό 

σημαίνει ότι θα δοθεί έμφαση σε τομείς 

προτεραιότητας που συνάδουν με τους 

στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής· όπου η 

κρίσιμη μάζα των προσπαθειών είναι 

αναγκαία· όπου πρέπει να επιδιωχθούν 

πανευρωπαϊκές διαλειτουργικές λύσεις 

στις μεταφορές· ή όπου η συνένωση 

προσπαθειών διακρατικά μπορεί να 

μειώσει τους κινδύνους των επενδύσεων 

στην έρευνα, να προωθήσει κοινά πρότυπα 

και να συντομεύσει τον χρόνο διάθεσης 

στην αγορά των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. 

Η χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών σε 

επίπεδο Ένωσης θα συμπληρώσει τις 

δραστηριότητες των κρατών μελών 

εστιάζοντας σε δραστηριότητες με σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό 

σημαίνει ότι θα δοθεί έμφαση σε τομείς 

προτεραιότητας που συνάδουν με τους 

στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής· όπου η 

κρίσιμη μάζα των προσπαθειών είναι 

αναγκαία· όπου πρέπει να επιδιωχθούν 

πανευρωπαϊκά συστήματα μεταφοράς, 

σύγχρονες πηγές ώθησης και ισχύος, 

διαλειτουργικές λύσεις στις μεταφορές ή 

πολυτροπικές ολοκληρωμένες λύσεις και 

υποδομές για τις μεταφορές· ή όπου η 

συνένωση προσπαθειών διακρατικά μπορεί 

να εξαλείψει τα σημεία συμφόρησης στο 

σύστημα μεταφορών και να μειώσει τους 



 

RR\922943EL.doc 227/710 PE489.637v03-00 

 EL 

κινδύνους των επενδύσεων στην έρευνα, 

να προωθήσει κοινά πρότυπα και 

προτυποποίηση και να συντομεύσει τον 

χρόνο διάθεσης στην αγορά των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ 

φάσμα πρωτοβουλιών που καλύπτουν όλη 

την αλυσίδα καινοτομίας. Ορισμένες 

δραστηριότητες αποσκοπούν ειδικά να 

συμβάλλουν στη διάθεση των 

αποτελεσμάτων στην αγορά: η 

προγραμματική προσέγγιση της έρευνας 

και της καινοτομίας, τα έργα επίδειξης, οι 

δράσεις πρόσληψης από την αγορά και η 

στήριξη της τυποποίησης, η ρύθμιση και οι 

καινοτόμες στρατηγικές συμβάσεων 

εξυπηρετούν όλα τον εν λόγω στόχο. 

Επιπλέον, η χρήση της δέσμευσης και της 

εμπειρογνωσίας των ενδιαφερόμενων 

μερών θα συμβάλλει να γεφυρωθεί το 

χάσμα μεταξύ ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και αξιοποίησής τους στον 

τομέα των μεταφορών. 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ 

φάσμα πρωτοβουλιών που καλύπτουν όλη 

την αλυσίδα καινοτομίας και θα 

ακολουθούν μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση όσον αφορά τις καινοτόμες 

λύσεις στις μεταφορές από την 

καινοτομία στα οχήματα και τις 

υποδομές έως και τα συστήματα 

μεταφορών. Ορισμένες δραστηριότητες 

αποσκοπούν ειδικά να συμβάλλουν στη 

διάθεση των αποτελεσμάτων στην αγορά: 

η προγραμματική προσέγγιση της έρευνας 

και της καινοτομίας, τα έργα επίδειξης, οι 

δράσεις πρόσληψης από την αγορά και η 

στήριξη της τυποποίησης, η ρύθμιση και οι 

καινοτόμες στρατηγικές συμβάσεων 

εξυπηρετούν όλα τον εν λόγω στόχο. 

Επιπλέον, η χρήση της δέσμευσης και της 

εμπειρογνωσίας των ενδιαφερόμενων 

μερών θα συμβάλλει να γεφυρωθεί το 

χάσμα μεταξύ ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και αξιοποίησής τους στον 

τομέα των μεταφορών. 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία για ένα οικολογικότερο, 

εξυπνότερο και πιο ενοποιημένο σύστημα 

μεταφορών θα συμβάλλουν σημαντικά 

στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, και των στόχων της 

εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 

Καινοτομίας». Οι δραστηριότητες θα 

υποστηρίξουν την εφαρμογή της Λευκής 

Βίβλου για τις μεταφορές αποσκοπώντας 

στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Μεταφορών. Θα συμβάλλουν επίσης στην 

επίτευξη των πολιτικών στόχων που 

περιγράφονται στις εμβληματικές 

πρωτοβουλίες «Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία για ένα οικολογικότερο, 

ευφυέστερο και πλήρως ενοποιημένο 

αξιόπιστο σύστημα μεταφορών θα 

συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, και των στόχων 

της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 

Καινοτομίας». Οι δραστηριότητες θα 

υποστηρίξουν την εφαρμογή της Λευκής 

Βίβλου για τις μεταφορές αποσκοπώντας 

στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Μεταφορών. Θα συμβάλλουν επίσης στην 

επίτευξη των πολιτικών στόχων που 

περιγράφονται στις εμβληματικές 

πρωτοβουλίες «Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», 
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«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 

της παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 

της παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

α) Μεταφορές με αποδοτική χρήση των 

πόρων που σέβονται το περιβάλλον 

α) Μεταφορές με αποδοτική χρήση των 

πόρων που σέβονται το περιβάλλον και 

την υγεία των πολιτών 

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 

στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την 

αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη χρήση 

των φυσικών πόρων, και μειώνοντας την 

εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα. 

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 

στο περιβάλλον, καθώς και στη δημόσια 

υγεία, βελτιώνοντας την ποιότητα, την 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τη 

χρήση των φυσικών πόρων, 

διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας 

καυσίμων και μειώνοντας την εξάρτησή 

τους από τα ορυκτά καύσιμα, με 

ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου. Για να γίνουν 

οικονομικότερες, πρέπει να δίνεται 

προσοχή στη συντήρηση, στην επισκευή, 

στην μετασκευή και στην ανακύκλωση 

όλων των μέσων μεταφοράς. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 

μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 

βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 

επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 

εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 

γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 

μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 

σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 

τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 

υποδομές, η διερεύνηση και η 

εκμετάλλευση του δυναμικού των 

εναλλακτικών καυσίμων και των 

καινοτόμων και αποδοτικότερων 

συστημάτων πρόωσης 

συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 

καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 

υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 

μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 

αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 

ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 

και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 

μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι 

αρχικά η μείωση της κατανάλωσης πόρων, 

των επιπέδων θορύβου και των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και η βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης για κάθε είδους 

όχημα, η επιτάχυνση της ανάπτυξης και 

της εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 

γενιάς και της σχετικής υποδομής, μεταξύ 

άλλων μέσω σημαντικών επιτευγμάτων 

όσον αφορά τους κινητήρες, τις μπαταρίες 

και τις υποδομές, και η χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους 

σιδηροδρόμους, στις υδάτινες και 

εναέριες μεταφορές. Επιπλέον, πρέπει να 

υποστηριχθεί κάθε καινοτομία που 

προάγει τις χαμηλές ή μηδενικές 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε 

όλους τους τρόπους μεταφοράς, όπως η 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του μεγάλου 
δυναμικού των εναλλακτικών και 

αειφόρων καυσίμων, καθώς και η 

εκπόνηση καινοτόμων και 

αποδοτικότερων συστημάτων πρόωσης, η 
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εργασία για τη βελτιστοποίηση των 

συστημάτων καυσίμων, και σχετικά με το 

βάρος και την αεροδυναμική των 

οχημάτων, καθώς και η ανάπτυξη 

υποδομών και η βελτιστοποίηση της 

χρήσης υποδομών με τη χρήση ευφυών 

συστημάτων μεταφορών και έξυπνου 

εξοπλισμού. Είναι επίσης σημαντικό να 

αυξηθεί η χρήση της διαχείρισης των 

δημόσιων συγκοινωνιών και των μη 

μηχανοκίνητων τρόπων μεταφοράς, καθώς 

και των διατροπικών αλυσίδων 

κινητικότητας ιδίως στις αστικές περιοχές. 

β) Καλύτερη κινητικότητα, λιγότερη 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, περισσότερη 

υλική ασφάλεια και προστασία προσώπων 

β) Καλύτερη κινητικότητα και 

προσβασιμότητα, λιγότερη κυκλοφοριακή 

συμφόρηση, περισσότερη υλική ασφάλεια 

και προστασία προσώπων 

Σκοπός είναι να συμβιβαστούν οι 

αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας με τη 

βελτίωση της ροής των μεταφορών, μέσω 

καινοτόμων λύσεων για απρόσκοπτα, 

χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικά 

συστήματα μεταφορών που προάγουν την 

υλική ασφάλεια και την προστασία των 

προσώπων. 

Σκοπός είναι να συμβιβαστούν οι 

αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας με τη 

βελτίωση της ροής των μεταφορών, μέσω 

καινοτόμων λύσεων για απρόσκοπτα, 

διατροπικά, χωρίς αποκλεισμούς, 

προσιτά, ακίνδυνα, ασφαλή, υγιή και 

ανθεκτικά συστήματα μεταφορών, χωρίς 

να παραγνωρίζεται η σημασία ποιοτικών, 

καινοτόμων και διατροπικών υποδομών. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 

βελτίωση της προσβασιμότητας και η 

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 

προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 

σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 

ενίσχυση της διατροπικότητας και η 

ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 

προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 

και η δραστική μείωση του αριθμού των 

δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 

απειλών κατά της ασφάλειας. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

προσβασιμότητας καθώς επίσης η 

διαλειτουργικότητα και η ανταπόκριση 

στις ανάγκες των χρηστών προωθώντας 

την ενοποιημένη από πόρτα σε πόρτα 

εφοδιαστική και διαχείριση της 

κινητικότητας· η επιτάχυνση της 

εφαρμογής διατροπικών λύσεων για 

επιβάτες (διατροπική έκδοση 

εισιτηρίων)· η ενίσχυση της 

διατροπικότητας και της 

πολυτροπικότητας και η ανάπτυξη 

έξυπνων λύσεων προγραμματισμού και 

διαχείρισης, καθώς και η δραστική μείωση 

του αριθμού των δυστυχημάτων και των 

επιπτώσεων των απειλών κατά της 

ασφάλειας. 

γ) Παγκόσμια υπεροχή για την ευρωπαϊκή γ) Παγκόσμια υπεροχή για την ευρωπαϊκή 
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βιομηχανία μεταφορών βιομηχανία μεταφορών 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων 

του ευρωπαϊκού κλάδου κατασκευών στον 

τομέα των μεταφορών και των συναφών 

υπηρεσιών. 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων 

του ευρωπαϊκού κλάδου κατασκευών στον 

τομέα των μεταφορών και των συναφών 

υπηρεσιών, με στόχο την πολλά 

υποσχόμενη αλλά άκρως ανταγωνιστική 

μελλοντική παγκόσμια αγορά. Πρέπει να 

δοθεί η δέουσα προσοχή στις διαδικασίες 

εφοδιαστικής, συντήρησης, επισκευής, 

αναπροσαρμογής και ανακύκλωσης. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 

μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 

εδάφους για την επόμενη γενιά, 

επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 

σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 

διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 

αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 

ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 

τον κύκλο ζωής. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 

μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 

εδάφους για την επόμενη γενιά, 

επινοώντας νεωτεριστικές διευθετήσεις 

και τεχνολογίες, έννοιες και σχέδια, 

έξυπνα συστήματα ελέγχου και 

διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 

αποδοτικής παραγωγής, χρήση 

εξελιγμένων υλικών και βιολογικών 

υποπροϊόντων, πράγμα που ισοδυναμεί με 

βιωσιμότερες και καινοτόμες διαδικασίες 

πιστοποίησης, μικρότερο χρόνο 

ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 

τον κύκλο ζωής, ή νέα, βιωσιμότερα υλικά 

ή επιστρώσεις. 

 γα) Έξυπνη εφοδιαστική 

 Στόχος είναι ο συνδυασμός των 

εντεινόμενων νέων μοτίβων 

καταναλωτικής συμπεριφοράς με μια 

αποδοτική αλυσίδα εφοδιασμού και τη 

βέλτιστη διανομή εμπορευμάτων σε 

τοπικό βρόχο. 

 Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στη 

βελτίωση της κατανόησης του 

αντικτύπου των νέων και των 

μελλοντικών μοτίβων καταναλωτικής 

συμπεριφοράς και των ζητημάτων 

εφοδιαστικής, κυκλοφορίας και 

συμφόρησης των αστικών 

εμπορευματικών μεταφορών· η ανάπτυξη 

νέων εργαλείων πληροφορικής και 

διαχείρισης για την εφοδιαστική, με τη 

βελτίωση των συστημάτων πληροφοριών 

σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση, 



 

RR\922943EL.doc 231/710 PE489.637v03-00 

 EL 

την παρακολούθηση και τον εντοπισμό 

των ροών εμπορευμάτων, την ενοποίηση 

και την επικοινωνία επί του οχήματος, 

και με την υποδομή· η ανάπτυξη μη 

συμβατικών συστημάτων για τη διανομή 

αγαθών· η ανάπτυξη ανταγωνιστικών 

διατροπικών λύσεων για την αλυσίδα 

εφοδιασμού και συστημάτων 

εφοδιαστικής που βελτιώνουν τις ροές 

εμπορευμάτων. 

δ) Κοινωνικοοικονομική έρευνα και 

μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες για τη 

χάραξη πολιτικής 

δ) Κοινωνικοοικονομική και 

συμπεριφορική έρευνα και 

μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες για τη 

χάραξη πολιτικής 

Σκοπός είναι η στήριξη της βελτιωμένης 

χάραξης πολιτικής η οποία είναι αναγκαία 

για την προώθηση της καινοτομίας και την 

ανταπόκριση στις προκλήσεις που 

προκύπτουν από τις μεταφορές και στις 

κοινωνιακές ανάγκες που σχετίζονται με 

αυτές. 

Σκοπός είναι η στήριξη της βελτιωμένης 

χάραξης πολιτικής η οποία είναι αναγκαία 

για την προώθηση της καινοτομίας και την 

ανταπόκριση στις προκλήσεις που 

προκύπτουν από τις μεταφορές και την 

κινητικότητα και στις κοινωνιακές και 

εξατομικευμένες ανάγκες που σχετίζονται 

με αυτές. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 

βελτίωση της κατανόησης των 

κοινωνικοοικονομικών τάσεων και 

προοπτικών που σχετίζονται με τις 

μεταφορές και η παροχή στους υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής δεδομένων και 

αναλύσεων βάσει τεκμηρίων. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 

βελτίωση της κατανόησης των 

κοινωνικοοικονομικών τάσεων και 

προοπτικών που σχετίζονται με τις 

μεταφορές και η παροχή στους υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής δεδομένων και 

αναλύσεων βάσει τεκμηρίων, η διάδοση 

των οποίων γίνεται μεταξύ άλλων μέσω 

του Κέντρου Έρευνας για τις Μεταφορές, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Η οργάνωση δραστηριοτήτων γενικά για 

τον τομέα των μεταφορών γίνεται με 

βάση μια προσέγγιση ολοκληρωμένη και 

εξειδικευμένη ανά τρόπο μεταφοράς, και 

είναι σύμφωνη με τα θεματολόγια 

στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για 

τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες. 

Η πολυετής προβολή και συνέχεια είναι 

σημαντικές, για να διασφαλίζεται η 

γνήσια ενωσιακή προστιθέμενη αξία και 

να λαμβάνονται υπόψη οι πολυάριθμες 

ιδιαιτερότητες κάθε τρόπου μεταφοράς. 
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Τροπολογία  142 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα 

των πρώτων υλών ως πόρων 

5. Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, 

αποδοτικότητα των πόρων και βιώσιμη 

χρήση των πρώτων υλών· 

5.1. Εδικός στόχος 5.1. Εδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 

επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 

πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 

κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 

εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 

παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 

βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 

πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 

συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 

ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 

ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 

βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 

κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 

οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 

προσαρμοστούν στην αλλαγή του 

κλίματος. 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 

επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 

πόρους, ασφαλής και ανθεκτική στην 

αλλαγή του κλίματος οικονομία και 

κοινωνία, στην προστασία και τη βιώσιμη 

διαχείριση των φυσικών πόρων και των 

οικοσυστημάτων, στον βιώσιμο 

εφοδιασμό με πρώτες ύλες και νερό και τη 

βιώσιμη χρήση τους, προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 

παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 

βιώσιμων ορίων των χερσαίων και των 

θαλάσσιων φυσικών πόρων του πλανήτη. 

Οι δραστηριότητες θα συμβάλλουν στην 

αύξηση της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας και την ασφάλεια του 

εφοδιασμού με πρώτες ύλες, καθώς και 

στη βελτίωση της ευημερίας, ενώ θα 

διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την 

αντοχή και τη βιωσιμότητα του 

περιβάλλοντος, θα διατηρήσουν τη μέση 

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 

κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 

οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 

προσαρμοστούν στην αλλαγή του 

κλίματος. 

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, 

αυξήθηκε παγκοσμίως τόσο η χρήση 

ορυκτών καυσίμων όσο και η εξόρυξη 

υλικών πόρων στο δεκαπλάσιο. Αυτή η 

εποχή των απρόσκοπτα άφθονων και 

φθηνών πόρων φτάνει στο τέλος της. Οι 

πρώτες ύλες, το νερό, ο αέρας, η 

βιοποικιλότητα και τα χερσαία, υδάτινα 

και θαλάσσια οικοσυστήματα τελούν όλα 

υπό πίεση. Πολλά από τα σημαντικότερα 

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, 

αυξήθηκε παγκοσμίως τόσο η χρήση 

ορυκτών καυσίμων όσο και η εξόρυξη 

υλικών πόρων στο δεκαπλάσιο. Αυτή η 

εποχή των απρόσκοπτα άφθονων και 

φθηνών πόρων φτάνει στο τέλος της. Οι 

πρώτες ύλες, το νερό, ο αέρας, η 

βιοποικιλότητα και τα χερσαία, υδάτινα 

και θαλάσσια οικοσυστήματα τελούν όλα 

υπό πίεση. Πολλά από τα σημαντικότερα 
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οικοσυστήματα του πλανήτη 

υποβαθμίζονται, με έως και το 60% των 

υπηρεσιών που παρέχουν να 

χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο τρόπο. 

Στην Ένωση, περίπου 16 τόνοι υλικών 

χρησιμοποιούνται ανά άτομο ετησίως, εκ 

των οποίων οι 6 τόνοι κατασπαταλώνται, 

και το ήμισυ καταλήγει σε χώρους 

υγειονομικής ταφής. Η παγκόσμια ζήτηση 

πόρων συνεχίζει να αυξάνεται λόγω του 

αυξανόμενου πληθυσμού και των 

μεγαλύτερων προσδοκιών, ιδιαίτερα των 

μεσαίων εισοδημάτων στις αναδυόμενες 

οικονομίες. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη 

αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 

από τη χρήση πόρων. 

οικοσυστήματα του πλανήτη 

υποβαθμίζονται, με έως και το 60% των 

υπηρεσιών που παρέχουν να 

χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο τρόπο. 

Στην Ένωση, περίπου 16 τόνοι υλικών 

χρησιμοποιούνται ανά άτομο ετησίως, εκ 

των οποίων οι 6 τόνοι κατασπαταλώνται, 

και το ήμισυ καταλήγει σε χώρους 

υγειονομικής ταφής. Η παγκόσμια ζήτηση 

πόρων συνεχίζει να αυξάνεται λόγω του 

αυξανόμενου πληθυσμού και των 

μεγαλύτερων προσδοκιών, ιδιαίτερα των 

μεσαίων εισοδημάτων στις αναδυόμενες 

οικονομίες. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη 

αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 

από τη χρήση πόρων. 

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της 

Γης αυξήθηκε περίπου κατά 0,8° C τα 

τελευταία 100 έτη και προβλέπεται να 

αυξηθεί από 1,8° C έως 4° C έως τα τέλη 

του 21ου αιώνα (σε σχέση με το μέσο όρο 

των ετών 1980-1999). Οι πιθανές 

επιπτώσεις των φυσικών και ανθρώπινων 

συστημάτων που σχετίζονται με τις εν 

λόγω αλλαγές θα αποτελέσουν πρόκληση 

για τον πλανήτη και την προσαρμοστική 

ικανότητά του, ενώ απειλούν τη 

μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και την 

ευημερία της ανθρωπότητας. 

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της 

Γης αυξήθηκε περίπου κατά 0,8° C τα 

τελευταία 100 έτη και προβλέπεται να 

αυξηθεί από 1,8° C έως 4° C έως τα τέλη 

του 21ου αιώνα (σε σχέση με το μέσο όρο 

των ετών 1980-1999). Οι πιθανές 

επιπτώσεις των φυσικών και ανθρώπινων 

συστημάτων που σχετίζονται με τις εν 

λόγω αλλαγές θα αποτελέσουν πρόκληση 

για τον πλανήτη και την προσαρμοστική 

ικανότητά του, ενώ απειλούν τη 

μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και την 

ευημερία της ανθρωπότητας. Οι συνέπειες 

της κλιματικής αλλαγής και της 

ρύπανσης, σε συνδυασμό με την 

αυξανόμενη αστικοποίηση, τον μαζικό 

τουρισμό, την ανθρώπινη αμέλεια και την 

υπερεκμετάλλευση των πόρων, θέτουν σε 

κίνδυνο τον εύθραυστο πολιτισμικό ιστό 

της κοινότητας, ο οποίος ενσαρκώνεται 

στην ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά. 

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίματος και των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 

ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 

Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 

εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 

ρύπανση και η απώλεια της 

βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 

πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 

βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίματος και των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 

ωκεανών, οι αλλαγές στην κυκλοφορία 

των ωκεανών, η αύξηση της 

θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού, η 

τήξη των πάγων στην Αρκτική και η 

μειωμένη αλατότητα του θαλασσινού 

νερού, η υποβάθμιση και χρήση του 

εδάφους, η μείωση της γονιμότητας του 
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χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 

ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 

παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 

εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 

ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 

μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 

κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 

δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 

καμπής για τους άλλους πόρους και τα 

οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 

τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 

ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 

χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 

δύο πλανητών μεγέθους Γης. 

εδάφους, η έλλειψη νερού, οι υδρολογικές 

ανωμαλίες, η χρονική και γεωγραφική 

ανομοιομορφία των βροχοπτώσεων, οι 

μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή 

των ειδών, η χημική ρύπανση και η 

απώλεια της βιοποικιλότητας 

καταδεικνύουν ότι ο πλανήτης πλησιάζει 

στα όρια της βιωσιμότητάς του. 

Παραδείγματος χάριν, χωρίς βελτίωση της 

αποδοτικότητας, η ζήτηση νερού 

αναμένεται να υπερβεί την παροχή κατά 

40% σε 20 χρόνια. Τα δάση εξαφανίζονται 

με έναν ανησυχητικά υψηλό ρυθμό 5 

εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. Οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων μπορούν 

να προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους – 

η εξάντληση ενός πόρου δημιουργεί ένα μη 

αναστρέψιμο σημείο καμπής για τους 

άλλους πόρους και τα οικοσυστήματα. Με 

βάση τις τρέχουσες τάσεις, μέχρι το 2050 

για να εξυπηρετηθεί ο αυξανόμενος 

παγκόσμιος πληθυσμός θα χρειαστεί το 

ισοδύναμο περισσότερων από δύο 

πλανητών μεγέθους Γης. 

 Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 

ενσωματωθεί η καινοτομία στο σύστημα 

υδροδότησης στην Ευρώπη. Η υποδομή 

υδροδότησης της Ευρώπης παλιώνει 

(τόσο ως προς την αποχέτευση όσο και 

ως προς την παροχή πόσιμου νερού), οι 

ελλείψεις νερού αυξάνονται, το ίδιο και οι 

κίνδυνοι πλημμύρας στις πόλεις, τα 

ύδατα μολύνονται, ενώ αυξάνεται και 

γίνεται πιο συγκεκριμένη η ζήτηση νερού 

από τη γεωργία, τις βιομηχανίες και τον 

αστικό πληθυσμό. 

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, 

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 

και ασφαλής διαχείριση των πρώτων 

υλών, συμπεριλαμβανομένων της 

αναζήτησης, της εξόρυξης, της 

επεξεργασίας, της αποδοτικής χρήσης 

πόρων, 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 
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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 

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. 

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, λαμβανομένης 

ιδιαίτερα υπόψη της ανεπαρκούς 

διαχείρισης του κύκλου των αποβλήτων. 
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 οποίων η 

εξερεύνηση, εξόρυξη και επεξεργασία 

περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 

τεχνολογιών και επενδύσεων 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. 

Η ικανότητα της οικονομίας να 

προσαρμόζεται και να καθίσταται πιο 

ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, 

αποδοτική ως προς τους πόρους και, 

συγχρόνως, να παραμένει ανταγωνιστική 

εξαρτάται από τα υψηλά επίπεδα της 

οικολογικής καινοτομίας, τόσο 

κοινωνιακής όσο και τεχνολογικής 

φύσεως. Δεδομένου ότι η παγκόσμια 

αγορά οικολογικής καινοτομίας έχει αξία 

περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, 

αξία η οποία αναμένεται να τριπλασιαστεί 

έως το 2030, η οικολογική καινοτομία 

αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την 

τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας στις 

Η ικανότητα της οικονομίας να 

προσαρμόζεται και να καθίσταται πιο 

ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, 

αποδοτική ως προς τους πόρους και, 

συγχρόνως, να παραμένει ανταγωνιστική 

εξαρτάται από τα υψηλά επίπεδα της 

οικολογικής καινοτομίας, κοινωνιακής, 

οργανωτικής και τεχνολογικής φύσεως. 

Δεδομένου ότι η παγκόσμια αγορά 

οικολογικής καινοτομίας έχει αξία περίπου 

1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, αξία η 

οποία αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 

2030, η οικολογική καινοτομία αποτελεί 

σημαντική ευκαιρία για την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές 
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ευρωπαϊκές οικονομίες. οικονομίες. 

5.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

5.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 

των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 

στις συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 

απαιτούν την ανάπτυξη και εξάπλωση 

αποδοτικών ως προς το κόστος 

τεχνολογιών, καθώς και μέτρων 

μετριασμού και προσαρμογής. Τα 

ενωσιακά και τα παγκόσμια πλαίσια 

πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν την 

προστασία, την αποτίμηση και την 

κατάλληλη αποκατάσταση των 

οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 

προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητά 

τους να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες 

στο μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία 

μπορούν να συμβάλλουν να διασφαλισθεί 

η αξιόπιστη και βιώσιμη πρόσβαση σε 

πρώτες ύλες και να εξασφαλισθεί η 

σημαντική μείωση της χρήσης και 

σπατάλης πόρων. 

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 

των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στις 

συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 

απαιτούν την ανάπτυξη και εξάπλωση 

βιώσιμων και αποτελεσματικών μη 

τεχνολογικών και τεχνολογικών λύσεων, 

καθώς και μέτρων μετριασμού και 

προσαρμογής. Τα ενωσιακά και τα 

παγκόσμια πλαίσια πολιτικής πρέπει να 

διασφαλίζουν την προστασία, την 

αποτίμηση και την κατάλληλη 

αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και 

της βιοποικιλότητας προκειμένου να 

διατηρηθεί η ικανότητά τους να παρέχουν 

πόρους και υπηρεσίες στο μέλλον. Η 

έρευνα και η καινοτομία μπορούν να 

συμβάλλουν να διασφαλισθεί η αξιόπιστη 

και βιώσιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και 

η εκμετάλλευσή τους και να εξασφαλισθεί 

η σημαντική μείωση της χρήσης και 

σπατάλης πόρων. 

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 

Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 

στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 

συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 

η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 

ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 

πορείας για τη μετάβαση σε μια 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 

το 2050», η προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 

δράσης», η πρωτοβουλία για τις πρώτες 

ύλες, η στρατηγική για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Ένωσης, η ολοκληρωμένη 

θαλάσσια πολιτική για την Ένωση, η 

οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική, το σχέδιο δράσης για την 

οικολογική καινοτομία και το «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη». Οι εν 

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 

Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 

στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 

συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 

η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 

ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 

πορείας για τη μετάβαση σε μια 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 

το 2050», η «ολοκληρωμένη βιομηχανική 

πολιτική για την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης», η προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος: «Προς ένα 

ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης», η 

πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες, η 

στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 

Ένωσης, η ολοκληρωμένη θαλάσσια 

πολιτική για την Ένωση, η οδηγία πλαίσιο 

για τη θαλάσσια στρατηγική, το σχέδιο 
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λόγω δράσεις θα ενισχύσουν την 

ικανότητα της κοινωνίας να καθίσταται 

ανθεκτικότερη στην αλλαγή του 

περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 

διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 

υλών. 

δράσης για την οικολογική καινοτομία, η 

ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για τις 

πρώτες ύλες η ευρωπαϊκή σύμπραξη 

καινοτομίας για το νερό, και το 7ο 

πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι 

εν λόγω δράσεις θα ενισχύσουν την 

ικανότητα της κοινωνίας να καθίσταται 

ανθεκτικότερη στην αλλαγή του 

περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 

διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 

υλών. 

Δεδομένου του διακρατικού και 

παγκόσμιου χαρακτήρα του κλίματος και 

του περιβάλλοντος, της κλίμακας και της 

πολυπλοκότητάς τους, και της διεθνούς 

διάστασης της αλυσίδας εφοδιασμού 

πρώτων υλών, οι δραστηριότητες πρέπει 

να διεξάγονται σε επίπεδο Ένωσης και 

πέραν αυτής. Ο πολυεπιστημονικός 

χαρακτήρας της αναγκαίας έρευνας απαιτεί 

τη συνένωση συμπληρωματικών γνώσεων 

και πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά η εν λόγω πρόκληση. Η 

μείωση της χρήσης πόρων και των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η 

παράλληλη αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούν 

αποφασιστική κοινωνιακή και τεχνολογική 

μετάβαση σε μια οικονομία που θα 

βασίζεται στη βιώσιμη σχέση μεταξύ 

φύσης και ανθρώπινης ευημερίας. Οι 

συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας θα βελτιώσουν την 

κατανόηση και πρόβλεψη από πλευράς 

Ένωσης των κλιματικών και 

περιβαλλοντικών αλλαγών στο πλαίσιο 

μιας συστημικής και διατομεακής 

προοπτικής, θα μειώσουν τις αβεβαιότητες, 

θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν τα 

ευάλωτα σημεία, τους κινδύνους, το 

κόστος και τις ευκαιρίες, καθώς επίσης θα 

διευρύνουν το φάσμα και θα βελτιώσουν 

την αποτελεσματικότητα των κοινωνιακών 

και πολιτικών απαντήσεων και λύσεων. Οι 

δράσεις θα επιδιώκουν επίσης να δώσουν 

τη δυνατότητα σε φορείς σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνίας να συμμετάσχουν 

Δεδομένου του διακρατικού και 

παγκόσμιου χαρακτήρα του κλίματος και 

του περιβάλλοντος, της κλίμακας και της 

πολυπλοκότητάς τους, και της διεθνούς 

διάστασης της αλυσίδας εφοδιασμού 

πρώτων υλών, οι δραστηριότητες πρέπει 

να διεξάγονται σε επίπεδο Ένωσης και 

πέραν αυτής. Ο πολυεπιστημονικός 

χαρακτήρας της αναγκαίας έρευνας απαιτεί 

τη συνένωση συμπληρωματικών γνώσεων 

και πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά η εν λόγω πρόκληση. Η 

μείωση της χρήσης πόρων και των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η 

παράλληλη αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούν μια 

αποφασιστική κοινωνική και τεχνολογική 

μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία που 

θα βασίζεται στην αμοιβαία επωφελή 

σχέση μεταξύ της βιοποικιλότητας και 

του ανθρώπινου πληθυσμού. Οι 

συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας θα βελτιώσουν την 

κατανόηση και πρόβλεψη από πλευράς 

Ένωσης των κλιματικών και 

περιβαλλοντικών αλλαγών στο πλαίσιο 

μιας συστημικής και διατομεακής 

προοπτικής, θα μειώσουν τις αβεβαιότητες, 

θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν τα 

ευάλωτα σημεία, τους κινδύνους, το 

κόστος και τις ευκαιρίες, καθώς επίσης θα 

διευρύνουν το φάσμα και θα βελτιώσουν 

την αποτελεσματικότητα των κοινωνιακών 

και πολιτικών απαντήσεων και λύσεων. Οι 

δράσεις θα επιδιώκουν επίσης να δώσουν 

τη δυνατότητα σε φορείς σε όλα τα 
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ενεργά στην εν λόγω διαδικασία. επίπεδα της κοινωνίας να συμμετάσχουν 

ενεργά στην εν λόγω διαδικασία. 

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 

πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 

προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 

πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 

τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 

ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 

περιβαλλοντικά ορθολογικών και 

κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 

αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 

επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 

καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 

προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 

θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 

επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 

τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 

και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 

προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες. 

Η αντιμετώπιση της βιώσιμης χρήσης και 

διαθεσιμότητας πρώτων υλών απαιτεί 

συντονισμένες προσπάθειες έρευνας και 

καινοτομίας σε πολλούς επιστημονικούς 

κλάδους και τομείς για να καταστεί δυνατή 

η εξεύρεση ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 

περιβαλλοντικά ορθολογικών και 

κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 

αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 

σχεδίαση, επεξεργασία, 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 

υποκατάσταση). Η καινοτομία σε αυτούς 

τους τομείς θα προσφέρει ευκαιρίες για 

ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, καθώς και 

καινοτόμες επιλογές που αφορούν την 

επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, 

την πολιτική και τη διακυβέρνηση. Για τον 

λόγο αυτό, προετοιμάζονται ευρωπαϊκές 

συμπράξεις καινοτομίας για την 

αποδοτική χρήση των υδάτων και των 

πρώτων υλών, ενώ για τις ζωτικής 

σημασίας πρώτες ύλες που ονομάζονται 

σπάνιες γαίες συγκροτείται ειδικό 

ευρωπαϊκό δίκτυο. 

Η οικολογική καινοτομία θα παρέχει 

πολύτιμες νέες ευκαιρίες οικονομικής 

ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι λύσεις 

που αναπτύχθηκαν μέσω δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλουν στην 

αντιμετώπιση κύριων απειλών κατά της 

ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και 

θα καταστήσουν δυνατή την ταχεία 

πρόσληψη και αναπαραγωγή σε όλη την 

ενιαία αγορά και πέραν αυτής. Αυτό θα 

επιτρέψει τη μετάβαση προς μια 

οικολογική οικονομία που λαμβάνει υπόψη 

τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Στους 

εταίρους αυτής της προσέγγισης 

συγκαταλέγονται: οι διεθνείς, ευρωπαϊκοί 

και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής, τα 

διεθνή προγράμματα έρευνας και 

καινοτομίας και αυτά των κρατών μελών, 

οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η 

ευρωπαϊκή βιομηχανία, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος και οι εθνικές 

Η οικολογική καινοτομία θα παρέχει 

πολύτιμες νέες ευκαιρίες οικονομικής 

ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι λύσεις 

που αναπτύχθηκαν μέσω δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλουν στην 

αντιμετώπιση κύριων απειλών κατά της 

ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και 

θα καταστήσουν δυνατή την ταχεία 

πρόσληψη και αναπαραγωγή σε όλη την 

ενιαία αγορά και πέραν αυτής. Αυτό θα 

επιτρέψει τη μετάβαση προς μια 

οικολογική οικονομία που λαμβάνει υπόψη 

τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Στους 

εταίρους αυτής της προσέγγισης 

συγκαταλέγονται: οι διεθνείς, ευρωπαϊκοί 

και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής, τα 

διεθνή προγράμματα έρευνας και 

καινοτομίας και αυτά των κρατών μελών, 

οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η 

ευρωπαϊκή βιομηχανία, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος και οι εθνικές 
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υπηρεσίες περιβάλλοντος, και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Εκτός από τη διμερή 

και περιφερειακή συνεργασία, οι δράσεις 

σε επίπεδο Ένωσης θα υποστηρίξουν 

επίσης τις σχετικές διεθνείς προσπάθειες 

και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης 

της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), της 

Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη 

Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες 

Οικοσυστήματος (IPBES) και της Ομάδας 

για τη Γεωσκόπηση (GEO). 

υπηρεσίες περιβάλλοντος, και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Εκτός από τη διμερή 

και περιφερειακή συνεργασία, οι δράσεις 

σε επίπεδο Ένωσης θα υποστηρίξουν 

επίσης τις σχετικές διεθνείς προσπάθειες 

και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης 

της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), της 

Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη 

Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες 

Οικοσυστήματος (IPBES), της Διεθνούς 

Επιτροπής Φυσικών Πόρων, και της 

Ομάδας για τη Γεωσκόπηση (GEO). 

5.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 5.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

α) Καταπολέμηση και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

α) Καταπολέμηση και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 

καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 

κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 

και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 

αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 

CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 

όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 

λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 

για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 

βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 

δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 

στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 

αλλαγής του κλίματος και παροχή 

αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 

εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 

σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 

αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 

προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 

στήριξη πολιτικών μετριασμού. 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 

καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 

κόστος και βιώσιμων μέτρων και 

στρατηγικών προσαρμογής και 

μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα αέρια 

του θερμοκηπίου και τα αιωρούμενα 

σωματίδια με CO2 και άνευ CO2, την 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τα 

εσωτερικά ύδατα· και υποστηρίζουν τόσο 

τεχνολογικές όσο και μη τεχνολογικές 

οικολογικές λύσεις, μέσω της παραγωγής 

τεκμηρίωσης για έγκαιρη και 

αποτελεσματική δράση βάσει 

αντικειμενικής ενημέρωσης, και δικτύωση 

των απαιτούμενων ικανοτήτων. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

εξής: βελτίωση της κατανόησης της 

αλλαγής του κλίματος και των κινδύνων 

που συνδέονται με ακραία συμβάντα και 

απότομες μεταβολές με την παροχή 

αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα 

κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

όζοντος και κλίματος, και του κύκλου του 

νερού στην ατμόσφαιρα· εκτίμηση των 

επιπτώσεων σε παγκόσμιο, σε 

περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, των 

ευάλωτων σημείων και ανάπτυξη 

καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 

κόστος μέτρων προσαρμογής και 

πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου σε 

βασικούς κοινωνικο-οικονομικούς τομείς 
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(π.χ. γεωργία, ενέργεια, μεταφορές, 

τουρισμός, οικοδομικό περιβάλλον και 

πολιτισμική κληρονομιά), στήριξη 

πολιτικών μετριασμού και ορισμό 

στρατηγικών άμεσης δράσης με στόχο 

την απόκριση στα κλιματικά προβλήματα 

μέσα σε λίγες δεκαετίες. 

β) Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και 

οικοσυστημάτων 

β) Προστασία του περιβάλλοντος, 

βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, 

των υδάτων, της βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων 

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 

διαχείριση των φυσικών πόρων που 

επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 

περιορισμένων πόρων και των αναγκών 

της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

εξής: βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας 

των οικοσυστημάτων, των 

αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 

συστήματα και του ρόλου τους στη 

στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 

των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 

εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων και δημόσια δέσμευση. 

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων και 

εργαλείων για μια διαχείριση και 

προστασία των φυσικών πόρων που 

επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 

περιορισμένων πόρων και των αναγκών 

της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

εξής: εξασφάλιση δράσης για τη βιώσιμη 

μετάβαση, διαχείριση και χρήση των 

υδάτινων πόρων και των υπηρεσιών 

νερού, βαθύτερη κατανόηση της 

λειτουργίας των οικοσυστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού 

ρόλου που παίζουν οι ωκεανοί και τα 

δάση για την πρόληψη της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη, των 

αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 

συστήματα και του ρόλου τους στη 

στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 

των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 

εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων και δημόσια δέσμευση. 

γ) Διασφάλιση του βιώσιμου εφοδιασμού 

μη ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 

υλών 

γ) Διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης, 

διαχείρισης και εφοδιασμού μη 

ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 

υλών 

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 

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 

γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 

ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 

αποδοτική ως προς το κόστος, 

αποτελεσματική ως προς τη χρήση 

πόρων και φιλική προς το περιβάλλον 

χρήση, εκ νέου χρήση, 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 
ανάκτηση πρώτων υλών και για την 
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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. 

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 

της οικολογικής σχεδίασης· προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού, της 

αποτελεσματικής χρήσης και της 

επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών, 

εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για τις 

καίριας σημασίας πρώτες ύλες, ανάπτυξη 

διαδικασιών και συστημάτων κλειστού 

κύκλου, στήριξη στρατηγικών και 

τεχνολογιών ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης, μέτρα 

προσανατολισμένα στη ζήτηση, τα οποία 

θα ενθαρρύνουν τους πολίτες και 

καταναλωτές να μειώσουν την 

κατανάλωση πρώτων υλών και την 

παραγωγή αποβλήτων· και βελτίωση της 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 

ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες, 

με τη σύσταση και την τόνωση 

περιφερειακών και εθνικών 

συσπειρώσεων στον τομέα των πρώτων 

υλών·  

δ) Δυνατότητα μετάβασης σε μια 

οικολογική οικονομία μέσω της 

οικολογικής καινοτομίας 

δ) Δυνατότητα μετάβασης σε μια 

οικολογική οικονομία μέσω της 

οικολογικής καινοτομίας 

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 

μορφές οικολογικής καινοτομίας που 

επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 

οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 

επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 

τεχνολογιών, των διεργασιών, των 

υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 

καινοτομίας, και προώθηση της 

πρόσληψής τους από την αγορά και της 

μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 

ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 

κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 

εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 

οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 

συστημάτων. 

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 

μορφές οικολογικής καινοτομίας που 

επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 

οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 

επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 

τεχνολογιών, των διεργασιών, των 

υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 

καινοτομίας, και προώθηση της 

πρόσληψής τους από την αγορά και της 

μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 

ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών, 

βιώσιμων οικονομικών μοντέλων και 

κοινωνιακών αλλαγών, υποστήριξη της 

έρευνας για ασφαλή υποκατάστατα 

ουσιών που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες 

με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 

(κανονισμός REACH)· μέτρηση και 

εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 

οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 

συστημάτων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 

οικολογικής καινοτομίας, το οποίο 

εφαρμόστηκε επιτυχώς στο πλαίσιο του 

προγράμματος ανταγωνιστικότητας και 

καινοτομίας στο προηγούμενο ενωσιακό 

πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, θα 

συνεχιστεί στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 

2020». 

ε) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων και 

διατηρήσιμων παγκόσμιων συστημάτων 

παρατήρησης του περιβάλλοντος και 

πληροφοριών 

ε) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων και 

διατηρήσιμων παγκόσμιων συστημάτων 

παρατήρησης του περιβάλλοντος και 

πληροφοριών 

Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η παροχή 

των μακροπρόθεσμων δεδομένων και 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στις 

δυνατότητες, τις τεχνολογίες και τις 

υποδομές δεδομένων για γεωσκόπηση και 

παρακολούθηση τα οποία μπορούν 

συνεχώς να παρέχουν έγκαιρες και 

ακριβείς πληροφορίες, προβλέψεις και 

προβολές. Θα ενθαρρυνθεί η ελεύθερη, 

ανοικτή και απεριόριστη πρόσβαση σε 

διαλειτουργικά δεδομένα και πληροφορίες. 

Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η παροχή 

των μακροπρόθεσμων δεδομένων και 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στις 

δυνατότητες, τις τεχνολογίες και τις 

υποδομές δεδομένων για γεωσκόπηση και 

παρακολούθηση, τόσο μέσω 

τηλεανίχνευσης όσο και με επιτόπιες 

μετρήσεις, τα οποία μπορούν συνεχώς να 

παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς 

πληροφορίες και να καθιστούν δυνατές τις 

προβλέψεις και προβολές. Θα ενθαρρυνθεί 

η ελεύθερη, ανοικτή και απεριόριστη 

πρόσβαση σε διαλειτουργικά δεδομένα και 

πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς 

6. Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο 

κόσμο - καινοτόμες και σκεπτόμενες 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς· 

6.1. Εδικός στόχος 6.1. Εδικός στόχος 
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Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

προώθηση καινοτόμων και ασφαλών 

ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς 

αποκλεισμούς, σε ένα πλαίσιο 

πρωτοφανών μετασχηματισμών και 

αυξανόμενων παγκόσμιων 

αλληλεξαρτήσεων. 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

προώθηση καινοτόμων, δημιουργικών και 

σκεπτόμενων ευρωπαϊκών κοινωνιών 

χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από την 

καλύτερη κατανόηση της Ευρώπης, σε 

ένα πλαίσιο πρωτοφανών 

μετασχηματισμών και αυξανόμενων 

παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων. 

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 

μείζονες κοινωνικοοικονομικές 

προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 

σημαντικά το μέλλον της - όπως οι 

αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 

αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 

και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 

του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 

κουλτούρας καινοτομίας και 

δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 

επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση 

ασφάλειας και ελευθερίας, η εμπιστοσύνη 

στους δημοκρατικούς θεσμούς και μεταξύ 

πολιτών εντός και εκτός συνόρων. Οι εν 

λόγω προκλήσεις είναι τεράστιες και 

απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. 

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 

μείζονες κοινωνικοοικονομικές 

προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 

σημαντικά το μέλλον της - όπως οι 

αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 

αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση και η 

δημογραφική μεταβολή, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 

και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 

του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 

κουλτούρας επιστήμης, καινοτομίας και 

δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 

επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση 

εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς 

θεσμούς και μεταξύ πολιτών εντός και 

εκτός συνόρων. Επιπλέον, ο ρόλος των 

δημόσιων κοινωνικών πολιτικών στην 

Ευρώπη γίνεται ολοένα και περισσότερο 

αντιληπτός ως στοιχείο κρίσιμης 

σημασίας για τη βιωσιμότητα του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου αυτού 

καθαυτού. Οι εν λόγω προκλήσεις είναι 

τεράστιες και απαιτούν ένα διαρκώς πιο 

σύνθετο μίγμα προσεγγίσεων με βάση 

κοινή επιστημονική γνώση που μπορούν 

να προσφέρουν οι κοινωνικές και οι 

ανθρωπιστικές επιστήμες.  

Πρώτον, εξακολουθούν να υφίστανται 

σημαντικές ανισότητες στην Ένωση, τόσο 

μεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό 

τους. Το 2010, ο Δείκτης Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης, ένας συγκεντρωτικός δείκτης 

μέτρησης της προόδου στην υγεία, την 

εκπαίδευση και το εισόδημα, βαθμολογεί 

τα κράτη μέλη της Ένωσης από 0,743 έως 

0,895, αντικατοπτρίζοντας έτσι σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Επίσης, 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων: για 

Εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές 

ανισότητες στην Ένωση, τόσο μεταξύ 

χωρών όσο και στο εσωτερικό τους. Το 

2010, ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, 

ένας συγκεντρωτικός δείκτης μέτρησης της 

προόδου στην υγεία, την εκπαίδευση και 

το εισόδημα, βαθμολογεί τα κράτη μέλη 

της Ένωσης από 0,743 έως 0,895, 

αντικατοπτρίζοντας έτσι σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Επίσης, 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων: για 
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παράδειγμα, η διαφορά αμοιβών μεταξύ 

των δύο φύλων στην Ένωση παραμένει 

στο 17,8% υπέρ των ανδρών. Ένας στους 

έξι πολίτες της Ένωσης σήμερα (περίπου 

80 εκατομμύρια άνθρωποι) αντιμετωπίζει 

τον κίνδυνο της φτώχειας. Τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες η φτώχεια των νέων 

ενηλίκων και των οικογενειών με παιδιά 

έχει αυξηθεί. Το ποσοστό ανεργίας στους 

νέους είναι πάνω από 20%. 150 

εκατομμύρια Ευρωπαίοι (περίπου το 25%) 

δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 

Διαδίκτυο και μάλλον δεν θα αποκτήσουν 

ποτέ επαρκή ψηφιακό γραμματισμό. Η 

πολιτική απάθεια και η πόλωση στις 

εκλογές έχει επίσης αυξηθεί, 

αντικατοπτρίζοντας την παραπαίουσα 

εμπιστοσύνη των πολιτών στα σημερινά 

πολιτικά συστήματα. Τα εν λόγω 

αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι 

ορισμένες κοινωνικές ομάδες και 

κοινότητες μένουν σταθερά εκτός της 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 

ή/και της δημοκρατικής πολιτικής. 

παράδειγμα, η διαφορά αμοιβών μεταξύ 

των δύο φύλων στην Ένωση παραμένει 

στο 17,8% υπέρ των ανδρών. Ένας στους 

έξι πολίτες της Ένωσης σήμερα (περίπου 

80 εκατομμύρια άνθρωποι) αντιμετωπίζει 

τον κίνδυνο της φτώχειας. Τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες η φτώχεια των νέων 

ενηλίκων και των οικογενειών με παιδιά 

έχει αυξηθεί. Το ποσοστό ανεργίας στους 

νέους είναι πάνω από 20%. 150 

εκατομμύρια Ευρωπαίοι (περίπου το 25%) 

δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 

Διαδίκτυο και μάλλον δεν θα αποκτήσουν 

ποτέ επαρκή ψηφιακό γραμματισμό. Η 

πολιτική απάθεια και η πόλωση στις 

εκλογές έχει επίσης αυξηθεί, 

αντικατοπτρίζοντας την παραπαίουσα 

εμπιστοσύνη των πολιτών στα σημερινά 

πολιτικά συστήματα. Τα εν λόγω 

αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι 

ορισμένες κοινωνικές ομάδες και 

κοινότητες μένουν σταθερά εκτός της 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 

ή/και της δημοκρατικής πολιτικής. 

Δεύτερον, η παραγωγικότητα και οι ρυθμοί 

οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης 

έχουν σχετικά μειωθεί εδώ και τέσσερεις 

δεκαετίες. Επιπλέον, το μερίδιό της στην 

παγκόσμια παραγωγή γνώσης και το 

προβάδισμά της στις επιδόσεις 

καινοτομίας, σε σύγκριση με κύριες 

αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία 

και η Κίνα, μειώνονται ταχέως. Παρά το 

γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει μια ισχυρή 

βάση έρευνας, πρέπει να καταστήσει την 

εν λόγω βάση ισχυρό πλεονέκτημα για 

καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες. Μολονότι 

είναι γνωστό τοις πάσοι ότι η Ευρώπη 

πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην 

επιστήμη και την καινοτομία, οφείλει 

επίσης να συντονίσει τις εν λόγω 

επενδύσεις πολύ πιο έξυπνα από ό,τι στο 

παρελθόν: περισσότερο από το 95% των 

εθνικών προϋπολογισμών για την Ε&Α 

δαπανάται χωρίς καθόλου συντονισμό σε 

ολόκληρη την Ένωση, μια σημαντική 

δυνητική σπατάλη πόρων σε μια περίοδο 

Η παραγωγικότητα και οι ρυθμοί 

οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης 

έχουν σχετικά μειωθεί εδώ και τέσσερις 

δεκαετίες. Επιπλέον, το μερίδιό της στην 

παγκόσμια παραγωγή γνώσης και το 

προβάδισμά της στις επιδόσεις 

καινοτομίας, σε σύγκριση με κύριες 

αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία 

και η Κίνα, μειώνονται ταχέως. Παρά το 

γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει μια ισχυρή 

βάση έρευνας, πρέπει να καταστήσει την 

εν λόγω βάση ισχυρό πλεονέκτημα για 

καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες. Μολονότι 

είναι γνωστό τοις πάσοι ότι η Ευρώπη 

πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην 

επιστήμη και την καινοτομία, οφείλει 

επίσης να συντονίσει τις εν λόγω 

επενδύσεις πολύ πιο έξυπνα από ό,τι στο 

παρελθόν: περισσότερο από το 95% των 

εθνικών προϋπολογισμών για την Ε&Α 

δαπανάται χωρίς καθόλου συντονισμό σε 

ολόκληρη την Ένωση, γεγονός που 

μαρτυρεί σημαντικές ανεπάρκειες σε μια 
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συρρίκνωσης των δυνατοτήτων 

χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι ικανότητες 

καινοτομίας των κρατών μελών της 

Ένωσης, παρά την όποια πρόσφατη 

σύγκλιση, παραμένουν πολύ 

διαφορετικές, με μεγάλες αποκλίσεις 

μεταξύ των «πρωτοπόρων της 

καινοτομίας» και των «μέτριων 

καινοτόμων». 

περίοδο συρρίκνωσης των δυνατοτήτων 

χρηματοδότησης. 

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 

πρόκειται για εγκλήματα, βία, 

τρομοκρατία, επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής 

ζωής, είτε για άλλες μορφές κοινωνικών 

και οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 

ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα 

θύματα εγκλημάτων κάθε χρόνο στην 

Ευρώπη είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 

εκατομμύρια. Το άμεσο κόστος 

εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 

δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 

στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 

τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 

(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 

2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 

συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 

επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 

Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 

Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 

ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 

παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 

δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 

δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 

συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 

ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 

ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 

και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 

ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 

αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 

κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 

τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 

Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 

έγκλημα στον κυβερνοχώρο το οποίο 

αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 

ετησίως και σε παραβιάσεις της 

ιδιωτικής ζωής που πλήττουν άτομα ή 
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ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Η 

αύξηση της ανασφάλειας στην 

καθημερινή ζωή και λόγω απρόβλεπτων 

καταστάσεων είναι πιθανόν να 

υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών 

όχι μόνο στα θεσμικά όργανα αλλά και 

μεταξύ τους. 

Οι εν λόγω προκλήσεις πρέπει να 

αντιμετωπιστούν από κοινού και με 

καινοτόμους τρόπους, διότι αλληλεπιδρούν 

με πολύπλοκους και συχνά απροσδόκητους 

τρόπους. Η καινοτομία μπορεί να οδηγήσει 

στην αποδυνάμωση της απουσίας 

αποκλεισμών, όπως διαπιστώνεται, για 

παράδειγμα, στα φαινόμενα του ψηφιακού 

χάσματος ή του κατακερματισμού της 

αγοράς εργασίας. Η κοινωνική καινοτομία, 

η κοινωνική εμπιστοσύνη και ασφάλεια 

είναι μερικές φορές δύσκολο να ενταχθούν 

σε πολιτικές, για παράδειγμα σε κοινωνικά 

υποβαθμισμένες περιοχές μεγαλουπόλεων 

της Ευρώπης. Επιπροσθέτως, η σύζευξη 

καινοτομίας και εξελισσόμενων 

απαιτήσεων των πολιτών οδηγεί, επίσης, 

τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και 

τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς 

να εξεύρουν νέες απαντήσεις που 

υπερβαίνουν τα κατεστημένα όρια μεταξύ 

τομέων, δραστηριοτήτων, αγαθών ή 

υπηρεσιών. Φαινόμενα όπως η ανάπτυξη 

του Διαδικτύου, των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων, της γηράσκουσας οικονομίας 

και της οικολογικής κοινωνίας δείχνουν 

εύγλωττα πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη να 

σκεφτούμε και να ανταποκριθούμε σε αυτά 

τα θέματα ως προς τις πτυχές τους που 

αφορούν την απουσία αποκλεισμών, την 

καινοτομία και την ασφάλεια 

ταυτοχρόνως. 

Οι εν λόγω προκλήσεις πρέπει να 

αντιμετωπιστούν από κοινού και με 

καινοτόμους τρόπους, διότι αλληλεπιδρούν 

με πολύπλοκους και συχνά απροσδόκητους 

τρόπους. Η καινοτομία μπορεί να οδηγήσει 

στην αποδυνάμωση της απουσίας 

αποκλεισμών, όπως διαπιστώνεται, για 

παράδειγμα, στα φαινόμενα του ψηφιακού 

χάσματος ή του κατακερματισμού της 

αγοράς εργασίας. Η κοινωνική καινοτομία 

και η κοινωνική εμπιστοσύνη είναι μερικές 

φορές δύσκολο να ενταχθούν σε πολιτικές, 

για παράδειγμα σε κοινωνικά 

υποβαθμισμένες περιοχές μεγαλουπόλεων 

της Ευρώπης. Επιπροσθέτως, η σύζευξη 

καινοτομίας και εξελισσόμενων 

απαιτήσεων των πολιτών οδηγεί, επίσης, 

τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και 

τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς 

να εξεύρουν νέες απαντήσεις που 

υπερβαίνουν τα κατεστημένα όρια μεταξύ 

τομέων, δραστηριοτήτων, αγαθών ή 

υπηρεσιών. Φαινόμενα όπως η ανάπτυξη 

του Διαδικτύου, των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων, της γηράσκουσας οικονομίας 

και της οικολογικής κοινωνίας δείχνουν 

εύγλωττα πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη να 

σκεφτούμε και να ανταποκριθούμε σε αυτά 

τα θέματα ως προς τις πτυχές τους που 

αφορούν την απουσία αποκλεισμών και 

την καινοτομία ταυτοχρόνως. 

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 

λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 

απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 

ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 

έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 

μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 

καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 

πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 

λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 

απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 

ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 

έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 

μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 

καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 

πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 
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επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 

Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 

υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 

που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 

προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 

επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 

αλληλεγγύης, συντονισμού και 

δημιουργικότητας που καθιστούν την 

Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 

ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 

σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 

κόσμου. Απαιτείται μια περισσότερο 

στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 

με τρίτες χώρες. Τέλος, επειδή οι 

πολιτικές ασφαλείας πρέπει να 

αλληλεπιδρούν με διαφορετικές 

κοινωνικές πολιτικές, η ενίσχυση της 

κοινωνιακής διάστασης της έρευνας με 

αντικείμενο την ασφάλεια θα αποτελέσει 

σημαντική πτυχή της εν λόγω πρόκλησης. 

επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 

Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 

υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 

που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 

προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 

επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 

αλληλεγγύης, συντονισμού και 

δημιουργικότητας που καθιστούν την 

Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου 

κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς σε 

σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου. 

Τόσο η έρευνα βάσει στόχων όσο και η 

έρευνα από τη βάση προς την κορυφή 

είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. 

Τέλος, απαιτείται μια περισσότερο 

στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 

με τρίτες χώρες. 

6.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

6.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 

Οι εν λόγω προκλήσεις υπερβαίνουν τα 

εθνικά σύνορα και, συνεπώς, απαιτούν 

πολυπλοκότερες συγκριτικές αναλύσεις 

της κινητικότητας (προσώπων, αγαθών, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων, αλλά και 

ικανοτήτων και γνώσεων) και των 

μορφών θεσμικής συνεργασίας, των 

διαπολιτισμικών αλληλεπιδράσεων και 

της διεθνούς συνεργασίας. Εάν αυτές δεν 

κατανοηθούν βαθύτερα και δεν 

προβλεφθούν, οι δυνάμεις της 

παγκοσμιοποίησης θα ωθήσουν και τις 

ευρωπαϊκές χώρες σε αμοιβαίο 

ανταγωνισμό αντί για συνεργασία, 

υπερτονίζοντας έτσι τις διαφορές στην 

Ευρώπη παρά τα κοινά σημεία και τη 

σωστή ισορροπία μεταξύ συνεργασίας και 

ανταγωνισμού. Η αντιμετώπιση των εν 

λόγω κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων 

καίριας σημασίας μόνο σε εθνικό επίπεδο 

εγκυμονεί τον κίνδυνο μη αποδοτικής 

χρήσης των πόρων, εξαγωγής των 

προβλημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές και 

μη ευρωπαϊκές χώρες, και όξυνσης των 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 

Οι εν λόγω προκλήσεις υπερβαίνουν τα 

εθνικά σύνορα και, συνεπώς, απαιτούν 

πολυπλοκότερες συγκριτικές αναλύσεις 

στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οι συνδέσεις 

τους με τις εθνικές και ευρωπαϊκές 

δημόσιες πολιτικές στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης δεν απαιτούν μόνο τον 

καθορισμό αμοιβαία αναγνωρισμένων 

θεματολογίων έρευνας, αλλά παρέχουν 

επίσης κοινή και πλουσιότερη ευρωπαϊκή 

βάση γνώσης, βάσει της οποίας μπορούν 

να κατανοηθούν και να αξιολογηθούν 

καλύτερα οι εθνικές και ευρωπαϊκές 

πολιτικές. 
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εντάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν 

άμεσα τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής 

Συνθήκης όσον αφορά τις αξίες της, 

ιδίως τον τίτλο Ι της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για να δημιουργήσει καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, η 

Ευρώπη χρειάζεται να αντιδράσει με τρόπο 

που να συνεπάγεται ανάπτυξη νέων 

γνώσεων, τεχνολογιών και δυνατοτήτων, 

καθώς και καθορισμό των πολιτικών 

επιλογών. Τέτοιες προσπάθειες θα 

βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις της, όχι μόνο εσωτερικά 

αλλά και ως παγκόσμιος παίκτης στη 

διεθνή σκηνή. Αυτό, με τη σειρά του, θα 

βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να 

επωφεληθούν από την πείρα που 

αποκτήθηκε αλλού, και θα τους επιτρέψει 

να καθορίσουν καλύτερα τις δικές τους 

ειδικές δράσεις που αντιστοιχούν στα δικά 

τους σχετικά πλαίσια. 

Για να δημιουργήσει καινοτόμες και 

σκεπτόμενες κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς, η Ευρώπη χρειάζεται να 

αντιδράσει με τρόπο που να συνεπάγεται 

ανάπτυξη νέων γνώσεων και τεχνολογιών, 

καθώς και καθορισμό των πολιτικών 

επιλογών. Τέτοιες προσπάθειες θα 

βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις της, όχι μόνο εσωτερικά 

αλλά και ως παγκόσμιος παίκτης στη 

διεθνή σκηνή. Αυτό, με τη σειρά του, θα 

βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να 

επωφεληθούν από την πείρα που 

αποκτήθηκε αλλού, και θα τους επιτρέψει 

να καθορίσουν καλύτερα τις δικές τους 

ειδικές δράσεις που αντιστοιχούν στα δικά 

τους σχετικά πλαίσια. 

Συνεπώς, η προαγωγή νέων τρόπων 

συνεργασίας μεταξύ χωρών εντός της 

Ένωσης και παγκοσμίως, καθώς και 

μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων έρευνας 

και καινοτομίας, θα αποτελέσει κύριο 

καθήκον στο πλαίσιο της εν λόγω 

πρόκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών 

και της βιομηχανίας, η στήριξη 

κοινωνικών και τεχνολογικών 

διαδικασιών καινοτομίας, η ενθάρρυνση 

της έξυπνης και συμμετοχικής δημόσιας 

διοίκησης, καθώς και η προώθηση της 

χάραξης πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης 

επιδιώκεται συστηματικά προκειμένου να 

ενισχυθεί η σημασία όλων αυτών των 

δραστηριοτήτων για τους υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής, τους κοινωνικούς και 

οικονομικούς φορείς και τους πολίτες. Εν 

προκειμένω, η έρευνα και η καινοτομία θα 

αποτελέσουν προϋπόθεση για την 

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 

βιομηχανιών και υπηρεσιών, ιδίως στους 

τομείς της ασφάλειας, της ψηφιακής 

ανάπτυξης και της προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής. 

Η ενθάρρυνση της έξυπνης και 

συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης, καθώς 

και η προώθηση της χάραξης πολιτικής 

βάσει τεκμηρίωσης επιδιώκεται 

συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η 

σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων 

για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 

τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 

και τους πολίτες. Εν προκειμένω, η έρευνα 

και η καινοτομία θα αποτελέσουν 

προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 

των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 

υπηρεσιών. 
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Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 

στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 

στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 

την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 

Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική 

και Πολιτική Ασφαλείας, και τη 

στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

πολιτικών για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση καταστροφών. Θα 

επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις άμεσες 

δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών. 

Συνεπώς η χρηματοδότηση της Ένωσης 

στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 

στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 

την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 

Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Θα υπάρξει αλληλεπίδραση με 

τις Πρωτοβουλίες Κοινού 

Προγραμματισμού και θα επιδιωχθεί ο 

συντονισμός με τις άμεσες δράσεις του 

Κοινού Κέντρου Ερευνών. 

6.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 6.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

6.3.1. Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 6.3.1. Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 

καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής 

και πολιτικής ένταξης και της θετικής 

διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 

Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 

μέσω της επιστήμης αιχμής και της 

διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 

προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. 

Η έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 

επιστημών μπορεί να διαδραματίσει εν 

προκειμένω σημαντικό ρόλο. Η έρευνα θα 

στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης 

πολιτικής στον σχεδιασμό πολιτικών που 

καταπολεμούν τη φτώχεια και 

προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 

μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 

ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 

όπως η ανισότητα των φύλων ή το 

ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα καινοτομίας, 

καθώς και σε σχέση με άλλες περιοχές του 

πλανήτη. Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην 

υλοποίηση και προσαρμογή της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην 

ευρεία εξωτερική δράση της Ένωσης. Θα 

ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή 

της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020». 

Σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση των 

κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη, του 

αντικτύπου τους στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ένταξη, και των 

κύριων συνεπειών για την ευημερία και 

την ποιότητα ζωής των ατόμων, των 

οικογενειών και των κοινωνιών. Οι 

βασικές προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν αφορούν τα ευρωπαϊκά 

μοντέλα κοινωνικής συνοχής και 

ευημερίας, και την ανάγκη για μια 

σημαντική βάση γνώσης στους τομείς 

των ανισοτήτων και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, των δημογραφικών 

αλλαγών και της γηράσκουσας κοινωνίας, 

των σημαντικών μεταβολών στην 

προσωπική και οικογενειακή ζωή, των 

συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, της 

μετανάστευσης και της κινητικότητας, 

της εκπαίδευσης και της δια βίου 

μάθησης, της πολυγλωσσίας, των 

κοινωνικών πολιτικών και της δυναμικής 

της διακυβέρνησης, ενώ πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη η οικονομική και η 

κοινωνική ποικιλομορφία στην Ευρώπη. 

Η έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών μπορεί να 

διαδραματίσει εν προκειμένω σημαντικό 

ρόλο. Η έρευνα θα στηρίξει τους 

υπευθύνους χάραξης πολιτικής στον 
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σχεδιασμό πολιτικών που καταπολεμούν 

τη φτώχεια, τις συγκρούσεις, τον πολιτικό 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 

μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 

ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 

όπως η ανισότητα των φύλων ή το 

ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα καινοτομίας, 

καθώς και σε σχέση με άλλες περιοχές του 

πλανήτη. Ειδικότερα, θα συμβάλει στην 

υλοποίηση και προσαρμογή της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Είναι 

επίσης ουσιαστικό να κατανοηθούν, να 

διερευνηθούν και να προωθηθούν η 

προσιτότητα και η διατήρηση της 

τεράστιας πολιτιστικής κληρονομίας της 

Ευρώπης, ως μέσα για την αμοιβαία 

προσέγγιση των πολιτών της Ένωσης και 

την ενίσχυση της συνοχής της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι: Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι: 

α) η προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και 

χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 

ανάπτυξης· 

α) η προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και 

χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 

ανάπτυξης· 

β) η δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών 

χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη· 

β) η δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών 

χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη· 

 βα) η διερεύνηση των ευρωπαϊκών 

μοντέλων κοινωνικής συνοχής και 

ευημερίας· 

γ) η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως 

παγκόσμιου παράγοντα· 

γ) η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως 

παγκόσμιου παράγοντα· 

δ) η γεφύρωση του χάσματος έρευνας και 

καινοτομίας στην Ευρώπη. 

 

6.3.2. Καινοτόμες κοινωνίες 6.3.2. Καινοτόμες και σκεπτόμενες 

κοινωνίες 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 

και την καινοτομία, και η προώθηση 

συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 

ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 

και την καινοτομία, και η προώθηση 

συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 
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και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 

την καινοτομία. 

στήριξη για έρευνα που αφορά την 

ανάπτυξη του ΕΧΕ και στην ανάπτυξη 

πλαισίου συνθηκών για την καινοτομία, 

συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 

κατανόησης των κοινωνιακών 

περιορισμών και ευκαιριών και του ρόλου 

τους στη διαδικασία καινοτομίας. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι: Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι: 

α) η ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης και 

η στήριξη της Ένωσης Καινοτομίας και 

του ΕΧΕ· 

α) η ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης και 

η στήριξη της Ένωσης Καινοτομίας και 

του ΕΧΕ· 

β) η διερεύνηση νέων μορφών 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 

κοινωνικής καινοτομίας και της 

δημιουργικότητας· 

β) η διερεύνηση και κατανόηση νέων 

μορφών καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 

καινοτομίας και της δημιουργικότητας· 

 βα) η έρευνα των διαδικασιών που 

δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία· 

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 

κοινωνίας στην έρευνα και την 

καινοτομία· 

 

δ) η προώθηση της συνεκτικής και 

αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες 

χώρες. 

δ) η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

η συνεκτική και αποτελεσματική 

συνεργασία με τρίτες χώρες προάγει την 

καινοτομία. 

 δα) η προώθηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. 

6.3.3. Ασφαλείς κοινωνίες  

Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 

της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 

ασφάλεια και η διασφάλιση της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 

εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 

ταυτόχρονη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των τομέων της 

ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της 

Ένωσης. Αυτό θα γίνει με ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων που 

αντιμετωπίζουν τα κενά ασφάλειας και 

οδηγούν στην πρόληψη των απειλών 

κατά της ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις 
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που προσανατολίζονται στην εκτέλεση 

αποστολών θα ενσωματώνουν τις 

απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 

χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 

διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

εθνικών και διεθνών αρχών, των 

αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 

δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 

μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

εξελίξεις των απειλών κατά της 

ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 

ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 

κοινωνιακές πτυχές. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:  

α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 

της τρομοκρατίας· 

 

β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 

διαχείρισης των συνόρων· 

 

γ) η παροχή ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο· 

 

δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 

Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές· 

 

ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και 

της ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η 

ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 

ασφάλειας. 

 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 6 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της 

ελευθερίας και της ασφάλειας της 

Ευρώπης και των πολιτών της 

 6α.1. Εδικός στόχος 

 Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

προάσπιση της ελευθερίας και την 

προώθηση της ασφάλειας στην Ευρώπη, 

σε ένα πλαίσιο παγκόσμιων 
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αλληλεξαρτήσεων και πιο σύνθετων 

απειλών με παράλληλη ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής αντίληψης για την ελευθερία, 

τη δικαιοσύνη και τη συμμόρφωσή της. 

 Η ειρήνη ποτέ άλλοτε δεν ήταν καλύτερα 

εδραιωμένη στην Ευρώπη και τα επίπεδα 

ασφάλειας που απολαμβάνουν οι 

ευρωπαίοι πολίτες είναι εξαιρετικά υψηλά 

σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου. 

Εντούτοις, η Ευρώπη εξακολουθεί να 

είναι ευάλωτη σε ένα περιβάλλον ολοένα 

εντονότερης παγκοσμιοποίησης, στο 

οποίο οι κοινωνίες είναι αντιμέτωπες με 

διαρκώς διογκούμενες και τεχνικά πιο 

εξελιγμένες απειλές και προκλήσεις για 

την ασφάλειά τους. 

 Η απειλή μεγάλης κλίμακας 

στρατιωτικών επιθέσεων έχει 

υποχωρήσει, και πλέον τα ζητήματα 

ασφάλειας εστιάζουν σε νέες 

πολύπλευρες, αλληλεξαρτούμενες και 

διακρατικές απειλές. Κατά συνέπεια, η 

αντίληψη της ασφάλειας έχει διευρυνθεί, 

και από τον στρατιωτικό ορισμό έφτασε 

να περιλαμβάνει και άλλες πτυχές, όπως 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος, η πολιτική 

σταθερότητα και η δημοκρατία, τα 

κοινωνικά ζητήματα, η πολιτισμική και 

θρησκευτική ταυτότητα ή η 

μετανάστευση. Σε αυτό το πλαίσιο οι 

εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της 

ασφάλειας συνδέονται άρρηκτα. Οι 

σημερινές απειλές κατά της ασφάλειας 

και της ελευθερίας είναι πολυάριθμες, 

σύνθετες και ρευστές και περιλαμβάνουν 

την τρομοκρατία, το οργανωμένο 

έγκλημα, τις κυβερνοεπιθέσεις, την 

πειρατεία, την περιφερειακή αστάθεια ή 

τις φυσικές και ανθρωπογενείς 

καταστροφές, τη βία, τις παραβιάσεις της 

ιδιωτικότητας, και άλλες μορφές 

κοινωνικής και οικονομικής 

δυσλειτουργίας. Οι απειλές αυτές 

στρέφονται κατά των πολιτών και έχουν 

αντίκτυπο στις έννοιες της εμπιστοσύνης, 

της μέριμνας και της επικοινωνίας, 
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καθώς και κοινωνικό αντίκτυπο, και 

συνεπώς απαιτούν αντίστοιχη ποικιλία 

προληπτικών μέτρων και ενεργειών 

αντιμετώπισης. 

 Το άμεσο κόστος των εγκλημάτων, της 

τρομοκρατίας, των παράνομων 

δραστηριοτήτων, της βίας και των 

καταστροφών στην Ευρώπη εκτιμάται 

ότι ανήλθε τουλάχιστον σε 650 

δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου το 5% του 

ΑΕΠ της Ένωσης) το 2010. Η 

τρομοκρατία έχει επιδείξει τις μοιραίες 

συνέπειές της σε διάφορα μέρη της 

Ευρώπης, με κόστος χιλιάδες ζωές και 

σημαντικές οικονομικές ζημίες. 

 Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και τα θεσμικά 

όργανα συμμετέχουν ολοένα και 

περισσότερο στις ψηφιακές 

αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 

κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 

τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 

Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 

έγκλημα στον κυβερνοχώρο, το οποίο 

αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 

ετησίως, και παραβιάσεις της 

ιδιωτικότητας, που πλήττουν άτομα ή 

ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. 

 Οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν επίσης 

σοβαρές επιπτώσεις σε κρίσιμες 

υποδομές. Η αύξηση της ανασφάλειας 

στην καθημερινή ζωή και λόγω 

απρόβλεπτων καταστάσεων είναι πιθανόν 

να υποσκάψει την εμπιστοσύνη των 

πολιτών όχι μόνο στα θεσμικά όργανα 

αλλά και σε αλλήλους. 

 Για την αντιμετώπιση, αποτροπή και 

διαχείριση αυτών των απειλών, 

απαιτείται να κατανοηθούν και να 

αντιμετωπιστούν τα βασικά αίτια της 

ανασφάλειας, να αναπτυχθούν και να 

εφαρμοστούν καινοτόμες τεχνολογίες, 

λύσεις, εργαλεία και γνώσεις πρόβλεψης, 

να τονωθεί η συνεργασία ανάμεσα σε 

παρόχους και χρήστες, να βρεθούν μη 

στρατιωτικές λύσεις ασφαλείας, να 

βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του 
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ευρωπαϊκού τομέα ασφαλείας και των 

υπηρεσιών του, να αποτραπούν και να 

καταπολεμηθούν οι παραβιάσεις της 

ιδιωτικότητας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο και αλλού, 

ενώ παράλληλα να διασφαλίζονται τα 

ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες των 

ευρωπαίων πολιτών. 

 Προκειμένου να βελτιωθεί η 

διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων ειδών υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης, πρέπει να δοθεί έμφαση στη 

διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση. 

 Τέλος, επειδή οι πολιτικές ασφαλείας 

πρέπει να αλληλεπιδρούν με διαφορετικές 

κοινωνικές πολιτικές, η ενίσχυση της 

κοινωνιακής διάστασης της έρευνας με 

αντικείμενο την ασφάλεια θα αποτελέσει 

σημαντική πτυχή της εν λόγω πρόκλησης. 

 Ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών είναι 

ακρογωνιαίος λίθος κάθε 

αποτελεσματικής έρευνας και πολιτικής 

στον τομέα της ασφάλειας. Η αναζήτηση 

και εφαρμογή λύσεων ασφαλείας πρέπει 

να γίνεται με σεβασμό σε αξίες όπως η 

ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και 

το κράτος δικαίου. Αυτό πρέπει να 

συνιστά το θεμέλιο κάθε δραστηριότητας 

για την παροχή ασφάλειας στους 

ευρωπαίους πολίτες. 

 6α.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία 

της ΕΕ 

 Κανένα επιμέρους κράτος μέλος δεν είναι 

από μόνο του σε θέση να ανταποκριθεί 

στις απειλές, διότι οι περισσότερες 

προκλήσεις για την ασφάλεια είναι 

διασυνοριακές και διατομεακές, και 

συνεπώς απαιτούν σύνθετες και ευρείες 

συγκριτικές αναλύσεις και ενισχυμένες 

μορφές θεσμικής και διεθνούς 

συνεργασίας. 

 Προκειμένου να προστατεύσει την 

ελευθερία και την ασφάλεια, η Ένωση 

απαιτεί αποτελεσματικές απαντήσεις με 

χρήση ενός ολοκληρωμένου και 
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καινοτόμου συνόλου μέσων ασφάλειας. Η 

έρευνα και η καινοτομία μπορούν να 

διαδραματίσουν σαφή υποστηρικτικό 

ρόλο, ως στοιχεία που διευκολύνουν την 

ανάπτυξη δυνάμεων, αλλά από μόνες 

τους δεν μπορούν να εγγυηθούν την 

ασφάλεια. Οι δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας θα πρέπει να 

αποσκοπούν στην κατανόηση, πρόληψη, 

την αποτροπή, την προετοιμασία για και 

την προστασία από απειλές κατά της 

ασφάλειας. Επιπλέον, η ασφάλεια 

εμφανίζει θεμελιώδεις προκλήσεις που 

δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

ανεξάρτητα και ανά τομέα, αλλά 

χρειάζονται πιο φιλόδοξες, συντονισμένες 

και σφαιρικές προσεγγίσεις. 

 Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 

αλλά και με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς, συνιστά καίριο στοιχείο 

αυτής της πρόκλησης. 

 Συνεπώς, η χρηματοδότηση έρευνας και 

καινοτομίας της Ένωσης στο πλαίσιο 

αυτής της πρόκλησης θα στηρίξει την 

ανάπτυξη, την υλοποίηση και την 

προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 

Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας και τη στρατηγική 

εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης. Θα 

επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις άμεσες 

δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών. 

 6α.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

 Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 

της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 

ασφάλεια και η διασφάλιση της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 

εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 

ταυτόχρονη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των τομέων της 

ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της 
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Ένωσης. Οι δραστηριότητες θα 

εστιαστούν μεταξύ άλλων στην 

κατανόηση των αιτίων της ανασφάλειας 

και των συγκρούσεων, καθώς επίσης 

στην έρευνα και την ανάπτυξη της 

επόμενης γενεάς καινοτόμων λύσεων, με 

την επεξεργασία νεωτερικών εννοιών και 

σχεδίων και διαλειτουργικών προτύπων. 

Αυτό θα γίνει με ανάπτυξη καινοτόμων 

πολιτικών, τεχνολογιών και λύσεων που 

αντιμετωπίζουν τα κενά ασφάλειας και 

οδηγούν στην πρόληψη των απειλών 

κατά της ασφάλειας. Οι ενέργειες αυτές, 

που προσανατολίζονται στην εκτέλεση 

αποστολών, θα ενσωματώνουν τις 

απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 

χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων, 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

και διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των εθνικών και δημόσιων ιδρυμάτων 

και οργανισμών), προκειμένου να 

ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των απειλών 

κατά της ασφάλειας και των 

προκλήσεων, όπως επίσης η προστασία 

της ιδιωτικής ζωής και οι αναγκαίες 

κοινωνιακές πτυχές. 

 Η διερεύνηση αυτής της πρόκλησης θα 

αποσκοπεί επομένως στην πρόληψη, την 

αποτροπή και την προστασία έναντι 

απειλών για την ασφάλεια, και στην 

υποστήριξη της Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και 

της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 

πολιτικών για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση καταστροφών. 

 Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα 

βρίσκονται: 

 α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 

της τρομοκρατίας· 

 β) η προστασία και βελτίωση της 

ανθεκτικότητας των κρίσιμων έργων 

υποδομής· 

 γ) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 

διαχείρισης των συνόρων και της 



 

PE489.637v03-00 258/710 RR\922943EL.doc 

EL 

ασφάλειας στη θάλασσα 

 δ) η παροχή ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο· 

 ε) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 

Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές· 

 στ) η ενίσχυση της κοινωνιακής 

διάστασης της ασφάλειας και η 

διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της 

ελευθερίας στο διαδίκτυο 

 ζ) η υποστήριξη των εσωτερικών και 

εξωτερικών πολιτικών ασφαλείας της 

Ένωσης 

 η) η ενίσχυση της ασφάλειας και η 

μεταβολή των συγκρούσεων στο 

εσωτερικό τρίτων χωρών, μέσω της 

πρόληψης των συγκρούσεων, της 

οικοδόμησης της ειρήνης, του διαλόγου, 

της διαμεσολάβησης και της 

συμφιλίωσης, καθώς και της 

μεταρρύθμισης των τομέων της 

ασφάλειας των πολιτών· 

 θ) η βελτίωση της τυποποίησης και της 

διαλειτουργικότητας· 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος IV 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εδικός στόχος 1. Εδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος είναι να παρασχεθεί 

επιστημονική και τεχνική στήριξη, με 

βάση τις ανάγκες των πελατών, στις 

πολιτικές της Ένωσης, με ευέλικτη 

ανταπόκριση στα νέα πολιτικά αιτήματα. 

Ο ειδικός στόχος είναι να παρασχεθεί 

επιστημονική και τεχνική στήριξη, με 

βάση τις ανάγκες των πελατών, στις 

πολιτικές της Ένωσης, με ευέλικτη 

ανταπόκριση στα νέα πολιτικά αιτήματα. 

2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ 2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ 

Η Ένωση έχει καθορίσει ένα φιλόδοξο 

πολιτικό θεματολόγιο για το 2020, το 

οποίο πραγματεύεται ένα σύνολο 

πολύπλοκων και αλληλένδετων 

προκλήσεων, όπως η βιώσιμη διαχείριση 

Η Ένωση έχει καθορίσει ένα φιλόδοξο 

πολιτικό θεματολόγιο για το 2020, το 

οποίο πραγματεύεται ένα σύνολο 

πολύπλοκων και αλληλένδετων 

προκλήσεων, όπως η βιώσιμη διαχείριση 
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πόρων και η ανταγωνιστικότητα. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς 

οι εν λόγω προκλήσεις, είναι απαραίτητη 

μια ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση η 

οποία διατέμνει διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους και επιτρέπει την 

ορθή εκτίμηση των πολιτικών επιλογών. 

Το ΚΚΕρ, ενισχύοντας περαιτέρω τον 

ρόλο του ως επιστημονική υπηρεσία για τη 

χάραξη πολιτικής της ΕΕ, θα παρέχει την 

απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική 

στήριξη σε όλα τα στάδια του κύκλου 

χάραξης πολιτικής, από τη σύλληψη έως 

την υλοποίηση και την εκτίμηση. Για το 

σκοπό αυτό, θα επικεντρώσει την έρευνά 

του καθαρά στις πολιτικές προτεραιότητες 

της Ένωσης, με παράλληλη ενίσχυση των 

εγκάρσιων ικανοτήτων. Η ανεξαρτησία 

του ΚΚΕρ από συγκεκριμένα συμφέροντα, 

ιδιωτικά ή εθνικά, σε συνδυασμό με τον 

επιστημονικοτεχνικό του ρόλο αναφοράς 

τού επιτρέπει να διευκολύνει την 

απαραίτητη επίτευξη συναίνεσης μεταξύ 

των ενδιαφερομένων μερών και των 

υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Τα κράτη 

μέλη και οι πολίτες της ΕΕ επωφελούνται 

από την έρευνα του ΚΚΕρ, κάτι που είναι 

ιδιαίτερα αισθητό σε τομείς όπως η υγεία 

και η προστασία των καταναλωτών, το 

περιβάλλον, η υλική ασφάλεια και η 

προστασία προσώπων, και η διαχείριση 

κρίσεων και καταστροφών. 

πόρων και η ανταγωνιστικότητα. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς 

οι εν λόγω προκλήσεις, είναι απαραίτητη 

μια ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση η 

οποία διατέμνει διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους και επιτρέπει την 

ορθή εκτίμηση των πολιτικών επιλογών. 

Το ΚΚΕρ, ενισχύοντας περαιτέρω τον 

ρόλο του ως επιστημονική υπηρεσία για τη 

χάραξη πολιτικής της ΕΕ, θα παρέχει την 

απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική 

στήριξη σε όλα τα στάδια του κύκλου 

χάραξης πολιτικής, από τη σύλληψη έως 

την υλοποίηση και την εκτίμηση. Για το 

σκοπό αυτό, θα επικεντρώσει την έρευνά 

του καθαρά στις πολιτικές προτεραιότητες 

της Ένωσης, με παράλληλη ενίσχυση των 

εγκάρσιων ικανοτήτων. Η ανεξαρτησία 

του ΚΚΕρ από συγκεκριμένα συμφέροντα, 

ιδιωτικά ή εθνικά, σε συνδυασμό με τον 

επιστημονικοτεχνικό του ρόλο αναφοράς 

τού επιτρέπει να διευκολύνει την 

απαραίτητη επίτευξη συναίνεσης μεταξύ 

των ενδιαφερομένων μερών και των 

υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Τα κράτη 

μέλη και οι περιφέρειες θα επωφεληθούν 

από την υποστήριξη που θα προσφέρει το 

ΚΚΕρ για τις έξυπνες στρατηγικές 

εξειδίκευσής τους, και από την έρευνά 

του, κάτι που είναι ιδιαίτερα αισθητό σε 

τομείς όπως η υγεία και η προστασία των 

καταναλωτών, το περιβάλλον, η υλική 

ασφάλεια και η προστασία προσώπων, και 

η διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Οι 

πολίτες της Ένωσης επίσης θα 

ωφεληθούν από αυτή την έρευνα. 

Το ΚΚΕρ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του ΕΧΕ και θα συνεχίσει να στηρίζει 

ενεργά τη λειτουργία του μέσω της στενής 

συνεργασίας με ομολόγους και 

ενδιαφερόμενα μέρη, επιτρέποντας την 

πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και 

μέσω κατάρτισης ερευνητών. Θα 

προωθήσει επίσης την ενσωμάτωση των 

νεότερων κρατών μελών και των 

συνδεδεμένων χωρών· σε αυτές, το ΚΚΕρ 

θα εξακολουθήσει να παρέχει ειδικά 

Το ΚΚΕρ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του ΕΧΕ και θα συνεχίσει να στηρίζει 

ενεργά τη λειτουργία του μέσω της στενής 

συνεργασίας με ομολόγους και 

ενδιαφερόμενα μέρη, επιτρέποντας την 

πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και 

μέσω κατάρτισης ερευνητών. Θα 

προωθήσει επίσης την ενσωμάτωση των 

νεότερων κρατών μελών και των 

συνδεδεμένων χωρών· σε αυτές, το ΚΚΕρ 

θα εξακολουθήσει να παρέχει ειδικά 
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μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την 

επιστημονικοτεχνική βάση της κείμενης 

νομοθεσίας της Ένωσης. Το ΚΚΕρ θα 

συνάψει σχέσεις συντονισμού με τους 

άλλους σχετικούς ειδικούς στόχους του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». Συμπληρωματικά ως προς τις 

άμεσες δράσεις του και με σκοπό την 

περαιτέρω ολοκλήρωση και δικτύωση του 

ΕΧΕ, το ΚΚΕρ ενδέχεται επίσης να 

συμμετάσχει στις έμμεσες δράσεις και στα 

μέσα συντονισμού του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» σε πεδία στα 

οποία διαθέτει σχετική εμπειρογνωσία 

ώστε να παράγει προστιθέμενη αξία. 

μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την 

επιστημονικοτεχνική βάση της κείμενης 

νομοθεσίας της Ένωσης. Το ΚΚΕρ θα 

συνάψει σχέσεις συντονισμού με τους 

άλλους σχετικούς ειδικούς στόχους του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». Συμπληρωματικά ως προς τις 

άμεσες δράσεις του και με σκοπό την 

περαιτέρω ολοκλήρωση και δικτύωση του 

ΕΧΕ, το ΚΚΕρ ενδέχεται επίσης να 

συμμετάσχει στις έμμεσες δράσεις και στα 

μέσα συντονισμού του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» σε πεδία στα 

οποία διαθέτει σχετική εμπειρογνωσία 

ώστε να παράγει προστιθέμενη αξία. 

3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

επικεντρώνονται στις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ένωσης και στις 

κοινωνιακές προκλήσεις που αυτές 

αντιμετωπίζουν, ευθυγραμμίζονται με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους 

κύριους στόχους της για έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και με 

τις πρωτοβουλίες «Ασφάλεια και 

πολιτειότητα» και «Η Ευρώπη στον 

κόσμο». 

Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

επικεντρώνονται στις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ένωσης και στις 

κοινωνιακές προκλήσεις που αυτές 

αντιμετωπίζουν, ευθυγραμμίζονται με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους 

κύριους στόχους της για έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και με 

τις πρωτοβουλίες «Ασφάλεια και 

πολιτειότητα» και «Η Ευρώπη στον 

κόσμο». 

Οι κύριοι τομείς αρμοδιότητας του ΚΚΕρ 

θα είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το 

περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η 

γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η 

υγεία και η προστασία των καταναλωτών, 

οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, τα υλικά αναφοράς, και η 

υλική ασφάλεια και η προστασία 

προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του 

πυρηνικού τομέα, στο πρόγραμμα 

Ευρατόμ). 

Οι κύριοι τομείς αρμοδιότητας του ΚΚΕρ 

θα είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το 

περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η 

γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η 

υγεία και η προστασία των καταναλωτών, 

οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, τα υλικά αναφοράς, και η 

υλική ασφάλεια και η προστασία 

προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του 

πυρηνικού τομέα, στο πρόγραμμα 

Ευρατόμ). Κατά τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων του ΚΚΕρ στους 

συγκεκριμένους τομείς θα ληφθούν 

υπόψη οι οικείες πρωτοβουλίες στο 

επίπεδο των περιφερειών, των κρατών 

μελών ή της ΕΕ, στην προοπτική της 

διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας. 
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Οι εν λόγω τομείς αρμοδιότητας θα 

ενισχυθούν σημαντικά με ικανότητες για 

την αντιμετώπιση ολόκληρου του κύκλου 

πολιτικής και την εκτίμηση των πολιτικών 

επιλογών. Συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση 

των ικανοτήτων στα εξής: 

Οι εν λόγω τομείς αρμοδιότητας θα 

ενισχυθούν σημαντικά με ικανότητες για 

την αντιμετώπιση ολόκληρου του κύκλου 

πολιτικής και την εκτίμηση των πολιτικών 

επιλογών. Συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση 

των ικανοτήτων στα εξής: 

α) πρόβλεψη και προοπτικές – προορατικά 

στρατηγικά στοιχεία για τις τάσεις και τα 

διαδραματιζόμενα στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την κοινωνία, και τις 

πιθανές συνέπειές τους στη δημόσια 

πολιτική. 

α) πρόβλεψη και προοπτικές – προορατικά 

στρατηγικά στοιχεία για τις τάσεις και τα 

διαδραματιζόμενα στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την κοινωνία, και τις 

πιθανές συνέπειές τους στη δημόσια 

πολιτική. 

β) οικονομία – για μια ολοκληρωμένη 

υπηρεσία που να καλύπτει τόσο τις 

επιστημονικοτεχνικές όσο και το 

μακροοικονομικές πτυχές. 

β) οικονομία – για μια ολοκληρωμένη 

υπηρεσία που να καλύπτει τόσο τις 

επιστημονικοτεχνικές όσο και το 

μακροοικονομικές πτυχές. 

γ) μοντελοποίηση – εστίαση στη 

βιωσιμότητα και την οικονομία, και 

επιδίωξη να καταστεί η Επιτροπή λιγότερο 

εξαρτημένη από εξωτερικούς παρόχους για 

ζωτικής σημασίας αναλύσεις σεναρίων. 

γ) μοντελοποίηση – εστίαση στη 

βιωσιμότητα και την οικονομία, και 

επιδίωξη να καταστεί η Επιτροπή λιγότερο 

εξαρτημένη από εξωτερικούς παρόχους για 

ζωτικής σημασίας αναλύσεις σεναρίων. 

δ) ανάλυση πολιτικής – δυνατότητα 

διατομεακής διερεύνησης πολιτικών 

επιλογών. 

δ) ανάλυση πολιτικής – δυνατότητα 

διατομεακής διερεύνησης πολιτικών 

επιλογών. 

ε) εκτίμηση επιπτώσεων – παροχή 

επιστημονικών στοιχείων για στήριξη 

πολιτικών επιλογών. 

ε) εκτίμηση επιπτώσεων – παροχή 

επιστημονικών στοιχείων για στήριξη 

πολιτικών επιλογών. 

Το ΚΚΕρ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει 

την αριστεία στην έρευνα ως βάση για 

αξιόπιστη και ισχυρή επιστημονικοτεχνική 

στήριξη της πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, 

θα ενισχύσει τη συνεργασία με 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους, μεταξύ 

άλλων, συμμετέχοντας σε έμμεσες 

δράσεις. Επίσης, θα διεξάγει διερευνητική 

έρευνα και θα δημιουργήσει ικανότητες σε 

νεοεμφανιζόμενα πεδία σχετιζόμενα με την 

πολιτική, σε επιλεκτική βάση. 

Το ΚΚΕρ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει 

την αριστεία στην έρευνα ως βάση για 

αξιόπιστη και ισχυρή επιστημονικοτεχνική 

στήριξη της πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, 

θα ενισχύσει τη συνεργασία με 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους, μεταξύ 

άλλων, συμμετέχοντας σε έμμεσες 

δράσεις. Επίσης, θα διεξάγει διερευνητική 

έρευνα και θα δημιουργήσει ικανότητες σε 

νεοεμφανιζόμενα πεδία σχετιζόμενα με την 

πολιτική, σε επιλεκτική βάση. 

Το ΚΚΕρ θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα: Το ΚΚΕρ θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα: 

3.1 Επιστήμη αριστείας 3.1 Επιστήμη αριστείας 

Διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την ενίσχυση 

της επιστημονικής βάσης τεκμηρίωσης για 

τη χάραξη πολιτικής και εξέταση των 

νεοεμφανιζόμενων επιστημονικών και 

Διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την ενίσχυση 

της επιστημονικής βάσης τεκμηρίωσης για 

τη χάραξη πολιτικής και εξέταση των 

νεοεμφανιζόμενων επιστημονικών και 
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τεχνολογικών πεδίων, μεταξύ άλλων μέσω 

ενός προγράμματος αναγνωριστικής 

έρευνας. 

τεχνολογικών πεδίων, μεταξύ άλλων μέσω 

ενός προγράμματος αναγνωριστικής 

έρευνας. 

3.2 Βιομηχανική υπεροχή 3.2 Βιομηχανική υπεροχή 

Συμβολή στην ευρωπαϊκή 

ανταγωνιστικότητα μέσω της στήριξης της 

διαδικασίας τυποποίησης και προτύπων με 

προκανονιστική έρευνα, ανάπτυξη υλικών 

αναφοράς και μετρήσεων, και εναρμόνιση 

των μεθοδολογιών σε πέντε κεντρικούς 

τομείς (ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακό 

θεματολόγιο, υλική ασφάλεια και 

προστασία προσώπων, και προστασία των 

καταναλωτών). Διεξαγωγή εκτίμησης της 

ασφάλειας των νέων τεχνολογιών σε 

τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η 

υγεία και η προστασία των καταναλωτών. 

Συμβολή στη διευκόλυνση της χρήσης, της 

τυποποίησης και της επικύρωσης 

διαστημικών τεχνολογιών και δεδομένων, 

ιδίως για την αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων. 

Συμβολή στην ευρωπαϊκή 

ανταγωνιστικότητα μέσω της στήριξης της 

διαδικασίας τυποποίησης και προτύπων με 

προκανονιστική έρευνα, ανάπτυξη υλικών 

αναφοράς και μετρήσεων, και εναρμόνιση 

των μεθοδολογιών σε πέντε κεντρικούς 

τομείς (ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακό 

θεματολόγιο, υλική ασφάλεια και 

προστασία προσώπων, και προστασία των 

καταναλωτών). Διεξαγωγή εκτίμησης της 

ασφάλειας των νέων τεχνολογιών σε 

τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η 

υγεία και η προστασία των καταναλωτών. 

Συμβολή στη διευκόλυνση της χρήσης, της 

τυποποίησης και της επικύρωσης 

διαστημικών τεχνολογιών και δεδομένων, 

ιδίως για την αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων. 

3.3 Κοινωνιακές προκλήσεις 3.3 Κοινωνιακές προκλήσεις 

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

Συμβολή στην υγεία και την προστασία 

των καταναλωτών μέσω επιστημονικής και 

τεχνικής στήριξης σε τομείς όπως τα 

τρόφιμα, οι ζωοτροφές, τα καταναλωτικά 

προϊόντα· το περιβάλλον και η υγεία· 

διαγνωστικές πρακτικές και πρακτικές 

προσυμπτωματικού ελέγχου της υγείας· 

και διατροφή και διαιτολόγιο. 

Συμβολή στην υγεία και την προστασία 

των καταναλωτών μέσω επιστημονικής και 

τεχνικής στήριξης σε τομείς όπως τα 

τρόφιμα, οι ζωοτροφές, τα καταναλωτικά 

προϊόντα· το περιβάλλον και η υγεία· 

διαγνωστικές πρακτικές και πρακτικές 

προσυμπτωματικού ελέγχου της υγείας· 

και διατροφή και διαιτολόγιο. 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 

β) Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και 

επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία 

και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της 

θάλασσας και της ναυτιλίας, και κλάδοι 

της βιοοικονομίας 

Στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης 

και της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 

πολιτικών για τη γεωργία και την αλιεία, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 

τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας 

και της ανάπτυξης της βιολογικής 

οικονομίας μέσω π.χ. προβλέψεων για τη 

φυτική παραγωγή, τεχνικών και 

Στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης 

και της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 

πολιτικών για τη γεωργία και την αλιεία, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 

τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας 

και της ανάπτυξης της βιολογικής 

οικονομίας μέσω π.χ. προβλέψεων για τη 

φυτική παραγωγή, τεχνικών και 
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κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων και 

μοντελοποίησης. 

κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων και 

μοντελοποίησης, και προαγωγή υγιών και 

παραγωγικών θαλασσών. 

γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 

ενέργεια 

γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 

ενέργεια 

Στήριξη των στόχων 20/20/20 για την 

ενέργεια και το κλίμα, μέσω έρευνας με 

αντικείμενο τις τεχνολογικές και 

οικονομικές πτυχές του ενεργειακού 

εφοδιασμού, της αποδοτικότητας, των 

τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και των δικτύων 

μεταφοράς ενέργειας/ηλεκτρισμού. 

Στήριξη των στόχων 20/20/20 για την 

ενέργεια και το κλίμα, μέσω έρευνας με 

αντικείμενο τις τεχνολογικές και 

οικονομικές πτυχές του ενεργειακού 

εφοδιασμού, της αποδοτικότητας, των 

τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και των δικτύων 

μεταφοράς ενέργειας/ηλεκτρισμού. 

δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 

μεταφορές· 

δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 

μεταφορές και κινητικότητα· 

Στήριξη της πολιτικής της Ένωσης για 

βιώσιμη, ασφαλή και προστατευμένη 

κινητικότητα προσώπων και αγαθών με 

εργαστηριακές μελέτες, προσεγγίσεις 

μοντελοποίησης και παρακολούθησης, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα για τις μεταφορές, όπως η 

ηλεκτροκίνηση, τα καθαρά και αποδοτικά 

οχήματα και τα εναλλακτικά καύσιμα, και 

τα ευφυή συστήματα κινητικότητας. 

Στήριξη της πολιτικής της Ένωσης για 

βιώσιμη, ασφαλή και προστατευμένη 

κινητικότητα προσώπων και αγαθών με 

εργαστηριακές μελέτες, προσεγγίσεις 

μοντελοποίησης και παρακολούθησης, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα για τις μεταφορές, όπως η 

ηλεκτροκίνηση, τα καθαρά και αποδοτικά 

οχήματα και τα εναλλακτικά καύσιμα, και 

τα ευφυή συστήματα κινητικότητας. 

ε) Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα 

των πρώτων υλών ως πόρων 

ε) Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, 

αποδοτικότητα των πόρων και βιώσιμη 

χρήση των πρώτων υλών· 

Διερεύνηση των διατομεακών προκλήσεων 

της βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων 

μέσω της παρακολούθησης των κύριων 

περιβαλλοντικών μεταβλητών και της 

ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 

μοντελοποίησης για την εκτίμηση της 

βιωσιμότητας. 

Διερεύνηση των διατομεακών προκλήσεων 

της βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων 

μέσω της παρακολούθησης των κύριων 

περιβαλλοντικών μεταβλητών και της 

ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 

μοντελοποίησης για την εκτίμηση της 

βιωσιμότητας. 

Στήριξη της αποδοτικότητας των πόρων, 

της μείωσης των εκπομπών και του 

βιώσιμου εφοδιασμού πρώτων υλών μέσω 

ολοκληρωμένων κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και οικονομικών 

εκτιμήσεων των καθαρών διαδικασιών 

παραγωγής, των τεχνολογιών, των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Στήριξη της αποδοτικότητας των πόρων, 

της μείωσης των εκπομπών και του 

βιώσιμου εφοδιασμού πρώτων υλών μέσω 

ολοκληρωμένων κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και οικονομικών 

εκτιμήσεων των καθαρών διαδικασιών 

παραγωγής, των τεχνολογιών, των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. 
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Στήριξη των στόχων της αναπτυξιακής 

πολιτικής της Ένωσης με διεξαγωγή 

έρευνας που θα συμβάλλει στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

βασικών πόρων, με επικέντρωση στην 

παρακολούθηση των παραμέτρων του 

περιβάλλοντος και των πόρων, στις 

αναλύσεις σχετικά με την ασφάλεια των 

τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια, 

και στη μεταφορά γνώσεων. 

Στήριξη των στόχων της αναπτυξιακής 

πολιτικής της Ένωσης με διεξαγωγή 

έρευνας που θα συμβάλλει στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

βασικών πόρων, με επικέντρωση στην 

παρακολούθηση των παραμέτρων του 

περιβάλλοντος και των πόρων, στις 

αναλύσεις σχετικά με την ασφάλεια των 

τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια, 

και στη μεταφορά γνώσεων. 

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς 

στ) Κατανόηση της Ευρώπης σε έναν 

μεταβαλλόμενο κόσμο - καινοτόμες και 

σκεπτόμενες κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς· 

Συμβολή στην υλοποίηση της Ένωσης 

Καινοτομίας και στην παρακολούθησή της, 

μέσω μακροοικονομικών αναλύσεων των 

κινητήριων δυνάμεων και των φραγμών 

της έρευνας και της καινοτομίας, και 

εκπόνηση μεθοδολογιών, πινάκων 

αποτελεσμάτων και δεικτών. 

Συμβολή στην υλοποίηση της Ένωσης 

Καινοτομίας και στην παρακολούθησή της, 

μέσω μακροοικονομικών αναλύσεων των 

κινητήριων δυνάμεων και των φραγμών 

της έρευνας και της καινοτομίας, και 

εκπόνηση μεθοδολογιών, πινάκων 

αποτελεσμάτων και δεικτών. 

Στήριξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

(ΕΧΕ) μέσω της παρακολούθησης της 

λειτουργίας του ΕΧΕ και της ανάλυσης 

των κινητήριων δυνάμεων και των 

φραγμών σε ορισμένα από τα κύρια 

στοιχεία του, καθώς και μέσω της 

δικτύωσης της έρευνας, της κατάρτισης, 

του ανοίγματος των εγκαταστάσεων και 

των βάσεων δεδομένων του ΚΚΕρ σε 

χρήστες των κρατών μελών και των 

υποψήφιων και συνδεδεμένων χωρών. 

Στήριξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

(ΕΧΕ) μέσω της παρακολούθησης της 

λειτουργίας του ΕΧΕ και της ανάλυσης 

των κινητήριων δυνάμεων και των 

φραγμών σε ορισμένα από τα κύρια 

στοιχεία του, καθώς και μέσω της 

δικτύωσης της έρευνας, της κατάρτισης, 

του ανοίγματος των εγκαταστάσεων και 

των βάσεων δεδομένων του ΚΚΕρ σε 

χρήστες των κρατών μελών και των 

υποψήφιων και συνδεδεμένων χωρών. 

Συμβολή στους κύριους στόχους του 

ψηφιακού θεματολογίου με ποιοτικές και 

ποσοτικές αναλύσεις των οικονομικών και 

κοινωνικών πτυχών (ψηφιακή οικονομία, 

ψηφιακή κοινωνία, ψηφιακή διαβίωση). 

Συμβολή στους κύριους στόχους του 

ψηφιακού θεματολογίου με ποιοτικές και 

ποσοτικές αναλύσεις των οικονομικών και 

κοινωνικών πτυχών (ψηφιακή οικονομία, 

ψηφιακή κοινωνία, ψηφιακή διαβίωση). 

 στa) Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία 

της ελευθερίας και της ασφάλειας της 

Ευρώπης και των πολιτών της 

Στήριξη της εσωτερικής υλικής ασφάλειας 

και της προστασίας προσώπων μέσω 

προσδιορισμού και εκτίμησης της 

τρωτότητας των υποδομών καίριας 

σημασίας, ως ζωτικών συνιστωσών των 

Στήριξη της εσωτερικής υλικής ασφάλειας 

και της προστασίας προσώπων μέσω 

προσδιορισμού και εκτίμησης της 

τρωτότητας των υποδομών καίριας 

σημασίας, ως ζωτικών συνιστωσών των 
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κοινωνιακών λειτουργιών· και μέσω της 

εκτίμησης των επιχειρησιακών επιδόσεων 

των τεχνολογιών που σχετίζονται με την 

ψηφιακή ταυτότητα. Αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων προκλήσεων ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένων των 

νεοεμφανιζόμενων ή υβριδικών απειλών, 

μέσω της ανάπτυξης προηγμένων 

εργαλείων για την άντληση και ανάλυση 

πληροφοριών, καθώς και τη διαχείριση 

κρίσεων. 

κοινωνιακών λειτουργιών· και μέσω της 

εκτίμησης των επιχειρησιακών, 

κοινωνικών και δεοντολογικών επιδόσεων 

των τεχνολογιών που σχετίζονται με την 

ψηφιακή ταυτότητα. Αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων προκλήσεων ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένων των 

νεοεμφανιζόμενων ή υβριδικών απειλών, 

μέσω της ανάπτυξης προηγμένων 

εργαλείων για την άντληση και ανάλυση 

πληροφοριών, καθώς και τη διαχείριση 

κρίσεων. 

Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για 

διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών μέσω ενίσχυσης της 

παρακολούθησης των υποδομών και της 

ανάπτυξης παγκόσμιων συστημάτων 

πληροφοριών έγκαιρης προειδοποίησης 

και διαχείρισης κινδύνου για 

καταπολέμηση πολλαπλών κινδύνων, με 

χρήση της γεωσκόπησης μέσω δορυφόρου. 

Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης για 

διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών μέσω ενίσχυσης της 

παρακολούθησης των υποδομών και της 

ανάπτυξης εγκαταστάσεων δοκιμών, 

παγκόσμιων συστημάτων πληροφοριών 

έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης 

κινδύνου για καταπολέμηση πολλαπλών 

κινδύνων, με χρήση της γεωσκόπησης 

μέσω δορυφόρου. 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος V 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εδικός στόχος 1. Εδικός στόχος 

Ο ειδικός στόχος είναι η ενσωμάτωση του 

γνωστικού τριγώνου που συγκροτούν η 

έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση 

και, συνεπώς, η ενίσχυση της ικανότητας 

της Ένωσης για καινοτομία, και η 

αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων. 

Ο ειδικός στόχος είναι η ενσωμάτωση του 

γνωστικού τριγώνου που συγκροτούν η 

έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση 

και, συνεπώς, η ενίσχυση, η επιτάχυνση 

και η διεύρυνση της ικανότητας της 

Ένωσης για καινοτομία, και η 

αντιμετώπιση, ιδίως, κοινωνιακών 

προκλήσεων. 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 

διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 

ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 

παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 

εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 

διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 

ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 

παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 

εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 
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επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 

και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 

χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 

πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 

τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 

αξίας, τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, το εύρος των πόρων 

στους πόλους αριστείας που είναι 

ανεπαρκές για τον ανταγωνισμό σε 

παγκόσμιο επίπεδο, και ο υπερβολικός 

αριθμός φραγμών στη συνεργασία εντός 

του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 

η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και οι 

επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 

και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 

χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 

πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 

τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 

αξίας, η έλλειψη αποτελεσμάτων έρευνας 

που μεταφέρονται στην αγορά, τα χαμηλά 

επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και νοοτροπίας, η περιορισμένη μόχλευση 

ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α, το 

εύρος των πόρων, συμπεριλαμβανομένων 

των ανθρώπινων πόρων, στους πόλους 

αριστείας που είναι ανεπαρκές για τον 

ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, και ο 

υπερβολικός αριθμός φραγμών στη 

συνεργασία εντός του τριγώνου της 

γνώσης που συγκροτούν η τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, η έρευνα και οι επιχειρήσεις 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ 2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ 

Αν η Ευρώπη θέλει να ανταγωνιστεί σε 

διεθνές επίπεδο, οι εν λόγω διαρθρωτικές 

αδυναμίες πρέπει να υπερκεραστούν. Τα 

στοιχεία που εντοπίζονται παραπάνω είναι 

κοινά σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης 

και επηρεάζουν την ικανότητα καινοτομίας 

της Ένωσης στο σύνολό της. 

Αν η Ευρώπη θέλει να ανταγωνιστεί σε 

διεθνές επίπεδο, οι εν λόγω διαρθρωτικές 

αδυναμίες πρέπει να υπερκεραστούν. Τα 

στοιχεία που εντοπίζονται παραπάνω είναι 

κοινά σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης 

και επηρεάζουν την ικανότητα καινοτομίας 

της Ένωσης στο σύνολό της. 

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 

θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 

αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 

καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 

την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της 

καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 

δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 

προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 

και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 

επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 

ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 

2020» και κυρίως των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 

«Νεολαία σε κίνηση». 

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 

θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 

αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 

καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 

την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της 

καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 

δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 

προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 

και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 

επιχειρηματιών με επιχειρηματικές 

ικανότητες και πείρα, όπως επίσης 

δίνοντας ώθηση στη σύσταση 

καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων 

και εταιρειών τεχνοβλαστών. Με τον 

τρόπο αυτό, το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει 

πλήρως στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020» και κυρίως 

των εμβληματικών πρωτοβουλιών «Ένωση 

Καινοτομίας» και «Νεολαία σε κίνηση». 
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Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του ΕΙΤ 

μέσω των ΚΓΚ θα συμβάλουν στην 

υλοποίηση των ειδικών στόχων των 

ειδικών προγραμμάτων για τις 

«κοινωνιακές προκλήσεις» και την 

«υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» που 

θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 

2020». Επιπλέον, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ 

πρέπει να προωθήσουν συνέργειες και 

συνεργασία μεταξύ των πυλώνων στο 

πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» καθώς και 

με άλλες οικείες πρωτοβουλίες. 

Ενοποίηση της εκπαίδευσης και της 

επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την 

καινοτομία 

Ενοποίηση της εκπαίδευσης και της 

επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την 

καινοτομία 

Η ιδιαιτερότητα του ΕΙΚΤ είναι να ενώσει 

την εκπαίδευση και την 

επιχειρηματικότητα με την έρευνα και την 

καινοτομία ως κρίκους σε μια ενιαία 

αλυσίδα καινοτομίας σε ολόκληρη την 

Ένωση και πέραν αυτής. 

Η ιδιαιτερότητα του ΕΙΚΤ είναι να ενώσει 

την ανώτατη εκπαίδευση και την 

επιχειρηματικότητα με την έρευνα και την 

καινοτομία ως κρίκους σε μια ενιαία 

αλυσίδα καινοτομίας σε ολόκληρη την 

Ένωση και πέραν αυτής, επιφέροντας 

αύξηση των καινοτόμων υπηρεσιών, 

προϊόντων και διαδικασιών που 

καταλήγουν στην αγορά. 

Επιχειρηματική λογική και προσέγγιση 

προσανατολισμένη στα αποτελέσματα 

Επιχειρηματική λογική και προσέγγιση 

προσανατολισμένη στα αποτελέσματα 

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 

λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 

Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 

προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 

καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 

εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 

ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 

επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 

πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 

επιχειρηματικά σχέδια, 

συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 

χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 

εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 

δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 

στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 

επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 

αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 

λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής 

και προσανατολίζεται στα αποτελέσματα. 

Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 

προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 

καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 

εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 

ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 

επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 

πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 

επιχειρηματικά σχέδια, 

συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 

χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 

εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 

δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 

στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 

επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
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κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 

αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 

την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 

την λήψη αποφάσεων με ταχείες 

διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα. 

αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 

κοινωνία με σαφή προστιθέμενη αξία, η 

οποία καθορίζεται από μια προσέγγιση 

προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Οι 

ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τη 

συμμετοχή, την αξιολόγηση και την 

παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν την 

λήψη αποφάσεων με ταχείες διαδικασίες 

και με επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ οι ΚΓΚ 

θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εξασφαλίζουν επενδύσεις και 

μακροπρόθεσμη δέσμευση για τον 

επιχειρηματικό τομέα. Τα ΚΓΚ 

χρειάζεται, εντούτοις, δεδομένου ότι 

χρηματοδοτούνται και από δημόσιους 

πόρους, να εξακολουθούν να λογοδοτούν 

και να λειτουργούν με ανοικτό και 

διαφανή τρόπο, ιδιαίτερα ενώπιον άλλων 

φορέων στον τομέα δραστηριότητάς 

τους. 

Υπέρβαση του κατακερματισμού μέσω των 

μακροπρόθεσμων ενοποιημένων 

συμπράξεων 

Υπέρβαση του κατακερματισμού μέσω των 

μακροπρόθεσμων ενοποιημένων 

συμπράξεων 

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 

του ΕΙΚΤ είναι επιχειρήσεις υψηλού 

βαθμού ενοποίησης, οι οποίες συνενώνουν 

εταίρους από τις επιχειρήσεις, την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά και 

τεχνολογικά ινστιτούτα που φημίζονται για 

την αριστεία τους. Οι ΚΓΚ επιτρέπουν σε 

εταίρους παγκόσμιας κλάσης να ενωθούν 

σε νέες διασυνοριακές συνθέσεις, να 

βελτιστοποιήσουν τους υφιστάμενους 

πόρους και να διευκολύνουν την πρόσβαση 

σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω 

νέων αξιακών αλυσίδων, αντιμετωπίζοντας 

τον υψηλότερο κίνδυνο και τις προκλήσεις 

μεγαλύτερης κλίμακας. 

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 

του ΕΙΚΤ είναι επιχειρήσεις υψηλού 

βαθμού ενοποίησης, οι οποίες συνενώνουν 

εταίρους από τις επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά και 

τεχνολογικά ινστιτούτα που φημίζονται για 

την αριστεία τους. Οι ΚΓΚ επιτρέπουν σε 

εταίρους παγκόσμιας κλάσης να ενωθούν 

σε νέες διασυνοριακές συνθέσεις, να 

βελτιστοποιήσουν τους υφιστάμενους 

πόρους και να διευκολύνουν την πρόσβαση 

σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω 

νέων αξιακών αλυσίδων, αντιμετωπίζοντας 

τον υψηλότερο κίνδυνο και τις προκλήσεις 

μεγαλύτερης κλίμακας. Είναι σημαντικό 

να παράσχουν οι ΚΓΚ την ευκαιρία στις 

ΜΜΕ να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις 

δραστηριότητές τους: η διεύρυνση της 

συμμετοχής σε νέους φορείς που 

συνεισφέρουν με νέες ιδέες και κυρίως η 

αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ θα 

πρέπει να συνιστούν μέρος της 

στρατηγικής των ΚΓΚ για την ανάπτυξη. 
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Αξιοποίηση του κύριου πλεονεκτήματος 

της Ευρώπης στην καινοτομία: τους 

εξαιρετικά ταλαντούχους πολίτες της 

Αξιοποίηση του κύριου πλεονεκτήματος 

της Ευρώπης στην καινοτομία: τους 

εξαιρετικά ταλαντούχους πολίτες της 

Το ταλέντο αποτελεί κύριο συστατικό 

στοιχείο της καινοτομίας. Το ΕΙΚΤ 

αξιοποιεί τους ανθρώπους και τις 

αλληλεπιδράσεις τους, θέτοντας τους 

φοιτητές, τους ερευνητές και τους 

επιχειρηματίες στο κέντρο του δικού του 

μοντέλου καινοτομίας. Το EIΚT 

προσφέρει μια επιχειρηματική και 

δημιουργική κουλτούρα και 

διεπιστημονική εκπαίδευση σε ταλαντούχα 

άτομα, μέσω του μεταπτυχιακού (Masters) 

και του διδακτορικού τίτλου σπουδών 

(PhD) με τη σφραγίδα του ΕΙΚΤ, οι οποίοι 

πρόκειται να αναδειχθούν σε διεθνώς 

αναγνωρισμένα σήματα αριστείας. Με 

αυτόν τον τρόπο, το ΕΙΚΤ προωθεί 

δυναμικά την κινητικότητα εντός του 

τριγώνου της γνώσης. 

Το ταλέντο αποτελεί κύριο συστατικό 

στοιχείο της καινοτομίας. Το ΕΙΚΤ 

αξιοποιεί τους ανθρώπους και τις 

αλληλεπιδράσεις τους, θέτοντας τους 

φοιτητές, τους ερευνητές και τους 

επιχειρηματίες στο κέντρο του δικού του 

μοντέλου καινοτομίας. Το EIΚT 

προσφέρει μια επιχειρηματική και 

δημιουργική κουλτούρα και 

διεπιστημονική εκπαίδευση σε ταλαντούχα 

άτομα, μέσω του μεταπτυχιακού (Masters) 

και του διδακτορικού τίτλου σπουδών 

(PhD) με τη σφραγίδα του ΕΙΚΤ, θερινών 

μαθημάτων και τηλεδιδασκαλίας, οι 

οποίοι πρόκειται να αναδειχθούν σε 

διεθνώς αναγνωρισμένα σήματα αριστείας. 

Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΙΚΤ εξασφαλίζει 

τη βέλτιστη ανάπτυξη και τη δυναμική 

χρήση του διανοητικού κεφαλαίου της 

Ευρώπης και προωθεί δυναμικά την 

κινητικότητα εντός του τριγώνου της 

γνώσης. 

3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

Το ΕΙΚΤ θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο, 

αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω των 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 

(ΚΓΚ) σε τομείς κοινωνιακών 

προκλήσεων ύψιστης σημασίας για το 

κοινό μέλλον της Ευρώπης. Ενώ οι ΚΓΚ 

έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας κατά τον 

καθορισμό των οικείων στρατηγικών και 

δραστηριοτήτων, υπάρχουν πολλά 

καινοτόμα χαρακτηριστικά που είναι κοινά 

σε όλες τις ΚΓΚ. Το EIΚT θα ενισχύσει 

επιπλέον τον αντίκτυπό του, καθιστώντας 

τις εμπειρίες των ΚΓΚ διαθέσιμες σε 

ολόκληρη την Ένωση και προωθώντας 

δυναμικά μια νέα κουλτούρα ανταλλαγής 

γνώσεων. 

Το ΕΙΚΤ θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο, 

αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω των 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 

(ΚΓΚ) σε τομείς κοινωνιακών 

προκλήσεων ύψιστης σημασίας για το 

κοινό μέλλον της Ευρώπης και θα 

προσφέρει δυνατότητες για καινοτομία. 

Ενώ οι ΚΓΚ έχουν μεγάλο βαθμό 

αυτονομίας κατά τον καθορισμό των 

οικείων στρατηγικών και δραστηριοτήτων, 

υπάρχουν πολλά καινοτόμα 

χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλες τις 

ΚΓΚ, και εκεί πρέπει να επιδιωχθούν ο 

συντονισμός και οι συνέργειες. Το EIΚT 

θα ενισχύσει επιπλέον τον αντίκτυπό του, 

καθιστώντας τις εμπειρίες των ΚΓΚ 

διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση, με τη 

διάδοση ορθών πρακτικών σχετικά με το 

πώς να ενσωματωθούν το τρίγωνο της 

γνώσης και η ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, προάγοντας την 
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ενσωμάτωση πρόσθετων εταίρων και 

προωθώντας δυναμικά μια νέα κουλτούρα 

ανταλλαγής γνώσεων. 

α) Μεταφορά και εφαρμογή της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 

για δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

α) Μεταφορά και εφαρμογή της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 

για δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί στην απελευθέρωση 

του δυναμικού καινοτομίας των ατόμων 

και στην αξιοποίηση των ιδεών τους, 

ανεξάρτητα από τη θέση τους στην 

αλυσίδα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, 

το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει επίσης στην 

αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού 

παραδόξου», δηλαδή ότι η υπάρχουσα 

άριστη έρευνα απέχει πόρρω από την 

πλήρη αξιοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό, 

το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει στην αξιοποίηση 

των ιδεών από την αγορά. Κυρίως μέσω 

των οικείων ΚΓΚ και της εστίασής του 

στην προώθηση του επιχειρηματικού 

πνεύματος, θα δημιουργήσει νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες υπό μορφή 

νεοσύστατων επιχειρήσεων και εταιρειών 

τεχνοβλαστών, αλλά και εντός των 

υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί στην απελευθέρωση 

του δυναμικού καινοτομίας των ατόμων 

και στην αξιοποίηση των ιδεών τους, 

ανεξάρτητα από τη θέση τους στην 

αλυσίδα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, 

το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει επίσης στην 

αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού 

παραδόξου», δηλαδή ότι η υπάρχουσα 

άριστη έρευνα απέχει πόρρω από την 

πλήρη αξιοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό, 

το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει στη μεταφορά 

γνώσης και τεχνολογίας ώστε να 

καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των ιδεών 

από την αγορά. Το ΕΙΚΤ πρέπει να 

διασφαλίσει την πρόσβαση σε όλες τις 

ευρωπαϊκές ερευνητικές κοινότητες 

υψηλής ποιότητας. Κυρίως μέσω των 

οικείων ΚΓΚ και της εστίασής του στην 

προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, 

θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες υπό μορφή νεοσύστατων 

επιχειρήσεων και εταιρειών τεχνοβλαστών, 

αλλά και εντός των υφιστάμενων 

επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο δεν θα είναι 

μόνο οι τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά 

και οι κοινωνικές και μη τεχνολογικές 

καινοτομίες και η προαγωγή της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

β) Έρευνα αιχμής με γνώμονα την 

καινοτομία σε τομείς καίριου οικονομικού 

και κοινωνιακού ενδιαφέροντος 

β) Έρευνα αιχμής με γνώμονα την 

καινοτομία σε τομείς καίριου οικονομικού 

και κοινωνιακού ενδιαφέροντος 

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 

ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 

σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 

υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 

αλλαγή του κλίματος ή η βιώσιμη 

ενέργεια. Με την αντιμετώπιση των 

κύριων κοινωνιακών προκλήσεων με 

συγκεντρωτικό τρόπο, το ΕΙΚΤ θα 

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 

ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 

σε κοινωνιακές προκλήσεις που καλύπτει 

το «Ορίζοντας 2020», οι οποίες είναι 

υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 

αλλαγή του κλίματος ή η βιώσιμη 

ενέργεια, και προσφέρουν πραγματικές 

δυνατότητες καινοτομίας. Με την 
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προωθήσει τις διεπιστημονικές και 

πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και θα 

συμβάλει στην επικέντρωση των 

ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 

στις ΚΓΚ. 

αντιμετώπιση των κύριων κοινωνιακών 

προκλήσεων με συγκεντρωτικό τρόπο, το 

ΕΙΚΤ θα προωθήσει τις διεπιστημονικές 

και πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και 

θα συμβάλει στην επικέντρωση των 

ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 

στις ΚΓΚ. Ιδιαίτερα το ΕΙΚΤ θα 

αναπτύξει το δυναμικό για μη 

τεχνολογικές, οργανωτικές και 

συστημικές καινοτομίες, καθώς και την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα ως 

απαραίτητο συμπλήρωμα στην 

τεχνολογική και βιομηχανική της 

εστίαση. 

γ) Προώθηση ταλαντούχων και 

εξειδικευμένων ατόμων, και ατόμων με 

επιχειρηματικό πνεύμα, μέσω της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

γ) Προώθηση ταλαντούχων και 

εξειδικευμένων ατόμων, και ατόμων με 

επιχειρηματικό πνεύμα, μέσω της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 

στάδια της σταδιοδρομίας και θα 

εκπονήσει νέα και καινοτόμα 

προγράμματα σπουδών τα οποία θα 

αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 

επαγγελματικά προσόντα που απορρέει 

από πολύπλοκες κοινωνιακές και 

οικονομικές προκλήσεις. Για το σκοπό 

αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο 

ρόλο στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης 

των νέων πτυχίων και διπλωμάτων στα 

κράτη μέλη. 

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 

στάδια της σταδιοδρομίας και θα στηρίξει 

και θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων 

και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών 

τα οποία θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη 

για νέα επαγγελματικά προσόντα που 

απορρέουν από πολύπλοκες κοινωνιακές 

και οικονομικές προκλήσεις. Για το σκοπό 

αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο 

ρόλο στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης 

των νέων πτυχίων και διπλωμάτων στα 

κράτη μέλη. Θα ενσωματωθεί η διάσταση 

του φύλου στην ανάλυση των αναγκών 

για νέα επαγγελματικά προσόντα. Το 

EIKT σχεδιάζει την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση κατά τρόπο που να λαμβάνει 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δύο φύλων, 

και ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου 

στα νέα προγράμματα σπουδών 

προκειμένου να εξασφαλίζει την απόδοση 

και την ποιότητα της κατάρτισης και της 

εκπαίδευσης, καθώς και τη διάσταση 

καινοτομίας της. 

Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει επίσης 

ουσιαστικό ρόλο στον ακριβή ορισμό της 

έννοιας «επιχειρηματικότητα» μέσω των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, τα 

οποία προωθούν την επιχειρηματικότητα 

Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει επίσης 

ουσιαστικό ρόλο στον ακριβή ορισμό της 

έννοιας «επιχειρηματικότητα» μέσω των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, τα 

οποία προωθούν την επιχειρηματικότητα 
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σε ένα πλαίσιο έντασης γνώσης, με βάση 

την καινοτόμο έρευνα και συμβάλλοντας 

σε λύσεις υψηλής κοινωνιακής σημασίας. 

σε ένα πλαίσιο έντασης γνώσης, με βάση 

την καινοτόμο έρευνα και συμβάλλοντας 

σε λύσεις υψηλής κοινωνιακής σημασίας. 

δ) Διάδοση βέλτιστων πρακτικών και 

συστημική ανταλλαγή γνώσεων 

δ) Διάδοση βέλτιστων πρακτικών και 

συστημική ανταλλαγή γνώσεων 

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί να πρωτοστατήσει σε 

νέες προσεγγίσεις της καινοτομίας και να 

αναπτύξει μια κοινή κουλτούρα 

καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων, 

μεταξύ άλλων ανταλλάσσοντας τις 

διαφορετικές εμπειρίες των οικείων ΚΓΚ 

μέσω ποικίλων μηχανισμών διάδοσης, 

όπως μιας πλατφόρμας ενδιαφερομένων 

μερών και ενός προγράμματος 

υποτροφιών. 

Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί να πρωτοστατήσει σε 

νέες προσεγγίσεις της καινοτομίας και να 

αναπτύξει μια κοινή κουλτούρα 

καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ. Αυτό θα 

μπορούσε να γίνει, μεταξύ άλλων 

ανταλλάσσοντας τις διαφορετικές 

εμπειρίες των οικείων ΚΓΚ μέσω ποικίλων 

μηχανισμών διάδοσης, όπως μιας 

πλατφόρμας ενδιαφερομένων μερών, 

βραβείων και διαγωνισμών, εκθέσεων 

προϊόντων και διεργασιών, φορέων 

συγκέντρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας 

και ευρεσιτεχνιών, και ενός προγράμματος 

υποτροφιών. 

ε) Διεθνής διάσταση ε) Διεθνής διάσταση 

Το ΕΙΚΤ έχει συνείδηση του παγκόσμιου 

πλαισίου εντός του οποίου 

δραστηριοποιείται και θα βοηθήσει στην 

σφυρηλάτηση δεσμών με κύριους διεθνείς 

εταίρους. Με την κλιμακούμενη ανάπτυξη 

κέντρων αριστείας μέσω των ΚΓΚ και την 

προώθηση νέων ευκαιριών εκπαίδευσης, 

αποσκοπεί να καταστήσει την Ευρώπη 

ελκυστικότερη για άτομα με ταλέντο 

προερχόμενα από το εξωτερικό. 

Το ΕΙΚΤ έχει συνείδηση του παγκόσμιου 

πλαισίου εντός του οποίου 

δραστηριοποιείται και θα βοηθήσει στην 

σφυρηλάτηση δεσμών με κύριους διεθνείς 

εταίρους. Με την κλιμακούμενη ανάπτυξη 

κέντρων αριστείας μέσω των ΚΓΚ και την 

προώθηση νέων ευκαιριών εκπαίδευσης, 

αποσκοπεί να καταστήσει την Ευρώπη 

ελκυστικότερη για άτομα με ταλέντο 

προερχόμενα από το εξωτερικό. 

στ) Ενίσχυση του πανευρωπαϊκού 

αντικτύπου μέσω ενός καινοτόμου 

μοντέλου χρηματοδότησης 

στ) Ενίσχυση του πανευρωπαϊκού 

αντικτύπου μέσω ενός καινοτόμου 

μοντέλου χρηματοδότησης 

Το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει σημαντικά στην 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως με την 

αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 

δρώντας συμπληρωματικά ως προς άλλες 

πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Θα 

δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες 

προσεγγίσεις όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση και, 

συνεπώς, θα διαδραματίσει πρωτοποριακό 

ρόλο στο τοπίο της ευρωπαϊκής 

Το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει σημαντικά στην 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως με την 

αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 

δρώντας συμπληρωματικά ως προς άλλες 

πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Θα 

δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες 

προσεγγίσεις όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση και, 

συνεπώς, θα διαδραματίσει πρωτοποριακό 

ρόλο στο τοπίο της ευρωπαϊκής 
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καινοτομίας. Όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ 

θα βασιστεί σταθερά στον ισχυρό 

αντίκτυπο της μόχλευσης, κινητοποιώντας 

τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ 

ολοκλήρου νέα μέσα για τη στοχευμένη 

στήριξη μεμονωμένων δραστηριοτήτων 

μέσω του Ιδρύματος του EIΚT. 

καινοτομίας. Μεγάλο μέρος της ετήσιας 

συνεισφοράς θα αποδίδεται στις ΚΓΚ με 

ανταγωνιστικό τρόπο, βάσει αξιολόγησης 

των ετήσιων σχεδίων, στόχων, 

αποτελεσμάτων και περαιτέρω 

δυνατοτήτων. Όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ 

θα βασιστεί σταθερά στον ισχυρό 

αντίκτυπο της μόχλευσης, κινητοποιώντας 

τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ 

ολοκλήρου νέα μέσα για τη στοχευμένη 

στήριξη μεμονωμένων δραστηριοτήτων 

μέσω του Ιδρύματος του EIΚT. 

ζ) Σύνδεση περιφερειακής ανάπτυξης και 

ευρωπαϊκών ευκαιριών 

ζ) Σύνδεση περιφερειακής ανάπτυξης και 

ευρωπαϊκών ευκαιριών 

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 

συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 

συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, την έρευνα και τις 

επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 

περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 

την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 

εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 

μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, περιφερειακής καινοτομίας 

και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο 

των περιφερειακών και εθνικών 

στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Με 

αυτό τον τρόπο, θα συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων της πολιτικής 

συνοχής της Ένωσης. 

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 

συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 

συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, την έρευνα και τις 

επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 

περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 

την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 

εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 

μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και 

της περιφερειακής καινοτομίας και 

οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των 

περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών 

έξυπνης εξειδίκευσης. Με αυτό τον τρόπο, 

θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 

της πολιτικής συνοχής της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ - Ανάλυση του προϋπολογισμού - πίνακας 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Η ενδεικτική ανάλυση για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

είναι η ακόλουθη (σε εκατομμύρια ευρώ):  

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818 

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008 
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2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505 

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
6503 

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών υποδομών) 
2802 

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280 

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 
από τα οποία 500 για το 

EIΚT 

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000 

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700 

III Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888 

1. Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία· 
από τα οποία 292 για το 

EIΚT 

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της 

θάλασσας και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία· 
από τα οποία 150 για το 

EIΚT 

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 
από τα οποία 210 για το 

EIΚT 

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 
από τα οποία 247 για το 

EIΚT 

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως πόρων  
από τα οποία 115 για το 

EIΚT 

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 
από τα οποία 138 για το 

EIΚT 

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

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212 

ΣΥΝΟΛΟ 87740 

 

Τροπολογία 

Η ανάλυση για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι η 

ακόλουθη (σε εκατομμύρια ευρώ):  

Ι Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 32,6% 

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 16,3% 
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2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες επιστήμες και τεχνολογίες 3,5% 

3. Δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» για τις δεξιότητες, την 

κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
8,3% 

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών υποδομών) 3,6% 

5. Διεύρυνση της αριστείας 0,9% 

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 24,3% 

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* 15,8% 

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

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 4,5% 

III Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 37,5% 

-1. Επιστήμη για την κοινωνία, μαζί με την κοινωνία 0,4% 

1. Υγεία και ευεξία 9,0% 

2. Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και επισιτιστική ασφάλεια, 

βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και 

της ναυτιλίας, και κλάδοι της βιοοικονομίας 
4,9% 

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 8,4% 

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές και 

κινητικότητα· 
6,9% 

5. Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα των πόρων και 

βιώσιμη χρήση των πρώτων υλών· 
4,0% 

6. Κατανόηση της Ευρώπης σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - 

καινοτόμες και σκεπτόμενες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς· 
1,7% 

6α. Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας στην Ευρώπη 2,1% 

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

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 100%* 

* Με βάση τις εκθέσεις Matias και Garriga   

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ - πρώτη παραπομπή 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

*Συμπεριλαμβανομένων 8,975 

δισεκατομμυρίων ευρώ για τις 

Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκ των οποίων 

1,795 δισεκατομμύρια ευρώ για τη 

φωτονική, τη μικροηλεκτρονική και τη 

νανοηλεκτρονική, 4,293 δισεκατομμύρια 

ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 

προηγμένα υλικά και την προηγμένη 

κατασκευή και μεταποίηση, 575 

εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 

και 1,737 δισεκατομμύρια ευρώ για το 

διάστημα. Κατά συνέπεια, 6,663 

δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για 

τη στήριξη των κύριων τεχνολογιών 

ευρείας εφαρμογής. 

*Συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 57,6% 

για τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και 

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), από το οποίο 

20% για τη φωτονική, τη 

μικροηλεκτρονική και τη 

νανοηλεκτρονική, 27,6% για τις 

νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και 

την προηγμένη κατασκευή και 

μεταποίηση, 3,7% για τη βιοτεχνολογία 

και 11,1% για το διάστημα. Κατά 

συνέπεια, το 42,8% θα διατεθεί για τη 

στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 

εφαρμογής. 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ - δεύτερη παραπομπή 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 

το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν για 

την υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 

Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 

SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί 

να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

** Περίπου 28,3 % του εν λόγω ποσού 

μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση 

έργων του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET). 

Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί να 

διατεθεί στις ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ - τρίτη παραπομπή 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

*** Το συνολικό ποσό θα διατεθεί μέσω 

κονδυλίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

6 παράγραφος 3. Το δεύτερο κονδύλιο 

ύψους 1.652 εκατομμυρίων θα διατεθεί 

κατ’ αναλογία από τους προϋπολογισμούς 

για τις «Κοινωνιακές προκλήσεις» και 

την «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

διαγράφεται 
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βιομηχανικές τεχνολογίες», σε ενδεικτική 

βάση και με την επιφύλαξη της 

επανεξέτασης που προβλέπεται στο 

άρθρο 26 παράγραφος 1. 

 



 

PE489.637v03-00 278/710 RR\922943EL.doc 

EL 

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα IΙα 

 «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» 

 «Εργαλειοθήκη» μέσων 

 Ο καθολικός χαρακτήρας του «Ορίζοντας 

2020», οι πολλαπλοί στόχοι του, τα 

χαρακτηριστικά του, και το εύρος των 

δραστηριοτήτων που καλύπτει 

επιβάλλουν την ύπαρξη ποικιλομορφίας 

μέσων εφαρμογής («εργαλείων») και την 

ευέλικτη χρήση τους.  

 Σκοπός του παρόντος πίνακα είναι να 

δώσει μια συνολική εικόνα των εργαλείων 

που προτείνονται στο πλαίσιο του 

«Ορίζοντας 2002», τα οποία 

συνεπάγονται χρηματοδοτική στήριξη 

από την Ένωση. 

 Η «εργαλειοθήκη» αξιοποιεί την πείρα 

που αποκτήθηκε με τα διαδοχικά 

ερευνητικά προγράμματα πλαίσια, με 
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ορισμένες βελτιώσεις, και με μια γενική 

προσπάθεια απλούστευσης των μέσων. 

Με το «Ορίζοντας 2020» δημιουργείται 

πολύ περιορισμένος αριθμός νέων 

εργαλείων, γεγονός που ανταποκρίνεται 

σε σαφές αίτημα των συμμετεχόντων, 

μετά από πιλοτική δοκιμή στο έβδομο 

πρόγραμμα πλαίσιο. 
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Πρωταρχικός στόχος Ονομασία  Επικρατούσα μορφή 

χρηματοδότησης1/εκτ

έλεσης 

Στήριξη ατόμων    

Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ) 

Επιμέρους ερευνητές που πραγματοποιούν έρευνα αιχμής   Επιχορηγήσεις 

Δράσεις «Μαρία 

Σκουοντόφσκα-

Κιουρί» 

Κατάρτιση στην έρευνα και σταδιοδρομία και ανταλλαγή γνώσεων μέσω της 

διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας  

Επιχορηγήσεις 

Στήριξη συνεργατικής 

έρευνας και 

καινοτομίας  

  

Συνεργατικά έργα 

  

Πανεπιστήμια, οργανισμοί διεξαγωγής έρευνας και επιχειρήσεις 

(περιλαμβανομένων των ΜΜΕ), σε συνεργασία με κοινούς στόχους και 

επιμερισμένες ικανότητες, προς επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 

έρευνας και καινοτομίας,   

 

[ΜΝΕΤ (Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες επιστήμες και τεχνολογίες)- σε 

διάφορους τομείς επιστήμης και μηχανικής, διαμορφώνοντας τη βάση για 

ριζικά νέες τεχνολογίες]   

Ειδική στήριξη προς 

τις ΜΜΕ 

Ειδική ενίσχυση σε 

ΜΜΕ 

  

Μέτρο για τις ΜΜΕ 

(τύπου Έρευνα για 

την καινοτομία στις 

μικρές επιχειρήσεις)  

Γεφύρωση του χάσματος χρηματοδότησης κατά την αρχική φάση της 

έρευνας και καινοτομίας υψηλού κινδύνου, μέσω σταδιακής στήριξης που θα 

καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας και θα απευθύνεται σε όλους τους 

τύπους καινοτόμων ΜΜΕ  

Επιχορηγήσεις 

Χρηματοπιστωτικά 

μέσα (χρέος και 

κεφάλαια) 

Στήριξη προς ΜΜΕ 

υψηλής τεχνολογίας 

Καινοτομία με βάση τις ανάγκες της αγοράς των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α, 

απευθυνόμενη σε τομείς έντασης έρευνας. 

[Άρθρο 185 - ΣΛΕΕ]  

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

αξιοποίησή τους  

συμβάσεις 

Στήριξη της 

χρηματοδότησης 

μόχλευσης 

Αντιμετώπιση των ελλείψεων όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 

χρηματοδότησης μέσω πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων για 

καινοτόμες εταιρείες και έργα με μοχλό την Ε&Α και την καινοτομία σε όλα 

τα στάδια ανάπτυξης  

 

Χρηματοπιστωτικά 

μέσα (χρέος και 

κεφάλαια) 

Στήριξη των 

συμπράξεων 

  

Συμπράξεις 

δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα 

(συμβατικές ΣΔΙΤ) 

Συμβατική συμφωνία μεταξύ εταίρων, η οποία καθορίζει τους στόχους της 

σύμπραξης, τις αντίστοιχες δεσμεύσεις των εταίρων, τους κύριους δείκτες 

απόδοσης και τα αποτελέσματα που πρέπει να παραδοθούν 

Επιχορηγήσεις   

 

Συμπράξεις 

δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα 

(ΚΠΤ) 

Κοινές επιχειρήσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων, όπου 

αιτιολογείται το εύρος και η κλίμακα των επιδιωκόμενων στόχων, δέουσα 

δέσμευση από τον ιδιωτικό τομέα και απαραίτητοι πόροι 

[Άρθρο 187 - ΣΛΕΕ] 
1 

Συμπράξεις μεταξύ 

δημοσίων φορέων  

(Δίκτυο ΕΧΕ, 

δυνητική στήριξη 

προς ΚΠΤ)  

 

Προετοιμασία και δημιουργία δομών για τις συμπράξεις μεταξύ δημοσίων 

φορέων  

Επιχορηγήσεις 

Συμπράξεις μεταξύ 

δημοσίων φορέων  

(άρθρο 185)  

Από κοινού στήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής προγράμματος ή 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας από φορείς του δημοσίου ή φορείς 

με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο  

 

[Άρθρο 185 - ΣΛΕΕ]2i 

 

Κοινότητες γνώσης 

και καινοτομίας 

(ΚΓΚ) 

Ολοκληρωμένες σε μεγάλο βαθμό εταιρικές σχέσεις, στις οποίες συμμετέχουν 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι 

συντελεστές καινοτομίας και ασχολούνται σε μακροπρόθεσμη βάση με 

[Άρθρο 173 (3) - 

ΣΛΕΕ] ii 
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ειδικές κοινωνιακές προκλήσεις  

 

 

______________________ 

1 Τέσσερις είναι οι βασικές μορφές χρηματοδότησης στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»: επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες συμβάσεις και 

χρηματοπιστωτικά μέσα (χρέος και κεφάλαια) 

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

Από το 7ο ΠΠ στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»  
 

Η πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» εντάσσει για πρώτη φορά 

στο πλαίσιο ενός ενιαίου «κοινού στρατηγικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση της έρευνας 

και της καινοτομίας» (CSFRI) διαφορετικά στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν μια 

κοινή προοπτική:  τις συνέχειες του 7ου Προγράμματος Πλαισίου και του Προγράμματος για 

την Καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, μαζί με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας. Ως νομική βάση της πρότασης χρησιμοποιούνται τα άρθρα 173 και 182 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν τη βιομηχανία και την 

έρευνα.  

 

Στη συνέχεια απαριθμούνται μερικά από τα στοιχεία που προτείνονται στο «Ορίζοντας 2020» 

και ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό τις συστάσεις που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σε προηγούμενα ψηφίσματά του (έκθεση Merkies, έκθεση Carvalho, έκθεση 

Audy και έκθεση Matias):   

 ενοποίηση, στο πλαίσιο ενός μοναδικού προγράμματος, όλης της αλυσίδας της 

καινοτομίας, από τη βασική έρευνα μέχρι την αγορά, 

 σαφής προσανατολισμός προς τις παγκόσμιες κοινωνιακές προκλήσεις, με τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας που επιδιώκει να ανταποκριθεί στις 

ανησυχίες των πολιτών σχετικά με θέματα όπως, μεταξύ άλλων, η αλλαγή του 

κλίματος, η ασφάλεια των τροφίμων, οι ελλείψεις σε καθαρές πηγές ενέργειας και σε 

νερό,  

 μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας,  

 περισσότερες ευκαιρίες για τους επιστήμονες που θέλουν να διευρύνουν το πεδίο των 

γνώσεων, με την προσφορά μεγαλύτερου ποσοστού προσκλήσεων με προσέγγιση από 

τη βάση προς την κορυφή (bottom up) και για πρωτοποριακή έρευνα (cutting edge),  

 μεγαλύτερη έμφαση στην πολυεπιστημονικότητα, με στόχο τη δημιουργία νέας 

προστιθέμενης αξίας,  

 διεύρυνση του ορισμού της πολιτικής για την καινοτομία, ώστε να περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, την κοινωνική καινοτομία,  

 περαιτέρω απλούστευση του προγράμματος. 

 

Στη συνέχεια αναπτύσσονται ορισμένοι από τους άξονες του προγράμματος, οι οποίοι 

κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί.   

 

Επίθεση στην κρίση 

 

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες του 

ευρωπαϊκού παραγωγικού μοντέλου. Για να βγούμε ενισχυμένοι από την κρίση αυτήν και να 

τεθεί πάλι σε αναπτυξιακή τροχιά η ευρωπαϊκή οικονομία, η στρατηγική «ΕΕ2020» 

εστιάζεται στην έρευνα και την καινοτομία, ως μέσα για την πορεία προς μια οικονομία 

βασισμένη στη γνώση, που θα επιτρέπει την εξασφάλιση μιας ισορροπημένης, 

διαφοροποιημένης και βιώσιμης ανάπτυξης.   

 

Εντούτοις, το οικονομικό μοντέλο που υποστηρίζει η στρατηγική «ΕΕ2020», με υψηλά 
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επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής, θα επιτευχθεί μόνο αν 

εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του συστήματος έρευνας και καινοτομίας, από την άποψη 

των χρηματικών και ανθρώπινων πόρων. Με άλλα λόγια, η συρρίκνωση της επένδυσης στην 

Ε&Α&Κ επηρεάζει, όπως είναι λογικό, την απόδοση του συστήματος επιστήμης και 

τεχνολογίας, δηλαδή την ικανότητά του να παράγει γνώση πράγμα που, σε τελική ανάλυση, 

επιδρά αρνητικά στην παραγωγικότητα και στην κοινωνική ευημερία μας.  Είναι, συνεπώς, 

απολύτως απαραίτητο όχι μόνο να μην πληγεί από τις περικοπές η χρηματοδότηση της 

ενωσιακής πολιτικής για την έρευνα αλλά, αντίθετα, να αυξηθεί. Για τον λόγο αυτόν, και 

επειδή το νέο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει το στοιχείο της καινοτομίας και διευρύνει τη 

δέσμη μέσων του, η εισηγήτρια κρίνει ότι ο προϋπολογισμός του «Ορίζοντας 2020» πρέπει 

να είναι διπλάσιος εκείνου για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.  

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η δεύτερη παράμετρος της ανταγωνιστικότητάς μας είναι 

οι ανθρώπινοι πόροι. Χωρίς ερευνητές δεν θα υπήρχε Ε&Α&Κ στην οποία να βασιστεί η 

ανάπτυξη που επιζητούμε. Η Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι η επίτευξη του στόχου για 

επένδυση του 3% του ΑΕΠ στην έρευνα θα επέβαλλε την ενσωμάτωση στο σύστημα ενός 

εκατομμυρίου νέων ερευνητών. Ωστόσο, όλες οι αξιολογήσεις δείχνουν πως τώρα δεν είναι η 

κατάλληλη στιγμή για την επίτευξη των στόχων αυτών. Πολλοί κλάδοι δεν καταφέρνουν να 

προσελκύσουν τους καλύτερους φοιτητές, οι περικοπές στα κονδύλια της έρευνας επιτείνουν 

την απώλεια επιστημονικού δυναμικού, ενώ έχει φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα το ποσοστό 

των ερευνητών που εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία τους. Αυτοί είναι οι λόγοι που ώθησαν 

την εισηγήτρια να ενσωματώσει στην έκθεση μια σειρά τροπολογιών με στόχο την ενίσχυση 

της ικανότητάς μας να προσελκύουμε, να διατηρούμε και να προωθούμε τα καλύτερα 

ταλέντα, καθώς και την προσθήκη δεικτών των ανθρώπινων πόρων, ως ουσιαστικού 

στοιχείου για την αξιολόγηση του «Ορίζοντας 2020». 

 

Εξασφάλιση της συνέχειας στην αλυσίδα της καινοτομίας 

 

Είναι ήδη εκτεταμένη η βιβλιογραφία στην οποία, αφού μελετήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ 

έρευνας, καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης, η ευθύνη για το χαμηλό επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της 

καταλογίστηκε στις αδύναμες σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών στοιχείων της αλυσίδας της 

καινοτομίας. Για τον λόγο αυτόν η εισηγήτρια πιστεύει ότι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα εξασφαλίσει την 

ουσιαστική μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, με τρόπο που να επιτρέπει την ανάπτυξη 

απασχόλησης, προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, το δυνατό σημείο της νέας διάρθρωσης του προγράμματος θα γινόταν η 

μεγαλύτερη αδυναμία του, αν δεν επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για τη διάθεση πιστώσεων από τον 

προϋπολογισμό. Η μετατόπιση του βάρους προς τις δραστηριότητες επίδειξης, πρωτοτύπων 

και σχεδίων κοντά στην αγορά (market ready), θα επηρέαζε τη θεμελιώδη έρευνα -η οποία, 

συχνά, αποτελεί την πηγή ρηξικέλευθων καινοτομιών που δημιουργούν νέες ανάγκες, αγορές 

και συνήθειες- και ενδεχομένως θα έσπρωχνε στη σκιά ακόμη και την εφαρμοσμένη έρευνα. 

Αυτά τα δύο είδη έρευνας έχουν ανάγκη μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά και 

σοβαρή χρηματοδότηση. 

 

Εξίσου σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ενοποίηση των διαφόρων σταδίων του κύκλου της 
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καινοτομίας. Αυτό απαιτεί, περισσότερο από ποτέ, τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ 

των διαφορετικών θεμάτων και μέσων, αλλά και την εξασφάλιση της συνοχής των 

διαφορετικών γεφυρών μεταξύ της βασικής έρευνας και της αγοράς, καθώς και της 

καταλληλότητάς τους για τη διαδικασία μεταφοράς γνώσης.  Η παρούσα έκθεση προσφέρει 

μερικά στοιχεία στην κατεύθυνση αυτήν, όπως η βελτίωση της εσωτερικής διακυβέρνησης 

μέσω της δημιουργίας των «Sectoral Steering Boards», η ενίσχυση της 

πολυεπιστημονικότητας ή η θέσπιση του «σταδίου δοκιμής της ιδέας» («apartado de prueba 

de concepto») στο πλαίσιο της διευκόλυνσης κεφαλαιακής συμμετοχής.  

 

Εδραίωση της αριστείας  
 

Από την άποψη της επιστημονικής παραγωγής, η Ευρώπη συνεχίζει να είναι το μεγαλύτερο 

κέντρο Ε&Α στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ανταγωνιστές μας όμως μας 

πλησιάζουν. Συνεπώς, η επιδίωξη της ανόδου του επιπέδου της επιστημονικής αριστείας στην 

Ευρώπη και η κατάρτιση των ταλαντούχων επιστημόνων του μέλλοντος δικαιολογεί 

απόλυτα, κατά τη γνώμη της εισηγήτριας, τη διάθεση στον άξονα «επιστημονική αριστεία» 

του ενός τρίτου του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.  

 

 

Απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις 

 

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν καίρια στοιχεία για την αναζήτηση και την εφαρμογή 

αποτελεσματικών λύσεων στις μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη τέτοιων λύσεων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 

οικονομική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.  

 

Δεδομένου του μεγέθους των προβλημάτων, είναι κατανοητό ότι οι μείζονες κοινωνιακές 

προκλήσεις που εκτίθενται στο «Ορίζοντας 2020» είναι πρακτικά οι ίδιες με εκείνες του 

έβδομου προγράμματος πλαισίου. Μια σημαντική διαφορά έγκειται, ωστόσο, στο ότι η 

ενέργεια αποτελεί τώρα κύρια μέριμνα της Ευρώπης, και, κατά συνέπεια, ο σχετικός 

προϋπολογισμός έχει αυξηθεί σημαντικά έναντι του έβδομου προγράμματος πλαισίου, 

εξέλιξη που το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει επανειλημμένα, σε πολλά ψηφίσματα. Επιπλέον, 

για την υποστήριξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 που επιδιώκει η Ένωση, η 

εισηγήτρια θεώρησε σκόπιμο να εξασφαλίσει ότι τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο του κεφαλαίου «ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» θα κατευθυνθούν προς 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

 

Η έκθεση διατηρεί τη δομή που προτείνει η Επιτροπή, εκτός από ό,τι αφορά την πρόκληση 

«κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και ασφαλείς».  Η πρόκληση αυτή έχει χωριστεί 

στα δύο, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τον ειδικό χαρακτήρα των προκλήσεων στον τομέα 

της ασφάλειας: «Κατανόηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των κοινωνιακών αλλαγών» και 

«Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης». Με τον τρόπο αυτόν, στο 

πρώτο μέρος, οι κοινωνικές και οι ανθρωπιστικές επιστήμες διαδραματίζουν αποφασιστικό 

ρόλο στην πορεία προς κοινωνίες με λιγότερους αποκλεισμούς και περισσότερη καινοτομία. 

Είναι βέβαια προφανές ότι ο καίριος ρόλος των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών 

στο συγκεκριμένο πεδίο δεν σημαίνει και υποβάθμιση του θεμελιώδους ρόλου που θα 

συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι επιστήμες αυτές κατά την επεξεργασία των άλλων έξι 

προκλήσεων που προσδιορίζονται. 
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Όσον αφορά το δεύτερο μέρος, παρότι αληθεύει ότι οι σημερινοί κίνδυνοι στο πεδίο της 

ελευθερίας και της ασφάλειας είναι πολύπλευροι και, συνεπώς, εξετάζονται εν μέρει και σε 

σχέση με τις υπόλοιπες κοινωνιακές προκλήσεις, η σπουδαιότητά τους δικαιολογεί τον 

ορισμό μιας ανεξάρτητης πρόκλησης. Η νέα αυτή πρόκληση επικεντρώνεται ειδικά στην 

αναζήτηση και την ανάπτυξη απαντήσεων στις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές που 

αντιμετωπίζει η ασφάλεια στην Ευρώπη.  

 

Εξασφάλιση του διαρθρωτικού χαρακτήρα του «Ορίζοντας 2020» 

 

Τα διαδοχικά προγράμματα πλαίσια είχαν αποφασιστικό ρόλο στη διάρθρωση του 

ευρωπαϊκού συστήματος επιστήμης και τεχνολογίας, χάρη στη χρηματοδότηση ενεργειών 

που επέτρεψαν την κινητοποίηση εξαιρετικών ερευνητών και εξαιρετικών ιδεών. Έτσι, μία 

από τις προτεραιότητες της παρούσας έκθεσης ήταν η προστασία του κεκτημένου στο πεδίο 

αυτό, μέσω της προώθησης, σε όλους τους τομείς, έργων διεθνικής συνεργασίας, που 

στοχεύουν στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και έχουν μεσαίο μέγεθος, σε αντίθεση 

προς την τάση να συγκεντρώνεται η χρηματοδότηση σε μεγάλα έργα, που ενδεχομένως θα 

δυσχέραιναν την είσοδο νέων συμμετεχόντων και θα περιόριζαν τον δυναμισμό του 

συστήματος.  

 

Με το ίδιο σκεπτικό, αυξήθηκε η χρηματοδότηση των δράσεων Marie Curie και των 

ερευνητικών υποδομών (με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές υποδομές) και θεσπίστηκε ένας 

νέος ειδικός στόχος «επέκταση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής», στο πλαίσιο 

της προτεραιότητας «επιστήμη αριστείας», με στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού ιστού σε 

όλη την έκταση της Ένωσης. Αυτός ο τελευταίος ειδικός στόχος αφορά την υποστήριξη 

πρωτοβουλιών αδελφοποίησης, κατάρτισης, πρόσβασης σε δίκτυα κ.λπ. 

 

Η ανάγκη διαμόρφωσης συνεργειών μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων και του 

Προγράμματος Πλαισίου τονιζόταν σε όλους τους σχετικούς κανονισμούς, δεν υλοποιήθηκε 

όμως πάντοτε με επιτυχία.  Ωστόσο, το γεγονός ότι ευθυγραμμίστηκαν το CSFRI και το κοινό 

στρατηγικό πλαίσιο για τα ταμεία συνοχής για να συμβάλουν στον στόχο της ευφυούς 

ανάπτυξης, που τίθεται στη στρατηγική ΕΕ2020, κάνει αναπόφευκτη τη συνεργασία μεταξύ 

των δύο μέσων κατά τη νέα περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με 

τον νέο κανονισμό FEDER περιέχει σημαντικά θετικά στοιχεία, όπως η δυνατότητα 

συνδυασμού χρηματοδοτήσεων από τις δύο πηγές. Για να λειτουργήσει όμως η συνεργασία, 

πρέπει οι περιφερειακές αρχές να γνωρίζουν και να συνοδεύουν στις αντίστοιχες ευφυείς 

στρατηγικές εξειδίκευσης τις πρωτοβουλίες Ε&Α&Κ των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων 

και των ερευνητικών κέντρων τους Είναι επίσης σημαντικό οι εθνικές και περιφερειακές 

αρχές να μπορούν να υπολογίζουν σε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη 

διαμόρφωση των στρατηγικών αυτών και οι διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής να 

συνεργάζονται κατά την αξιολόγησή τους.  
 

Πρωταγωνιστικότερος ρόλος στους παράγοντες   

 

Άλλη μία από τις κατευθυντήριες γραμμές της έκθεσης ήταν η πρόθεση να δοθεί στα 

ερευνητικά κέντρα, στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις ένας πρωταγωνιστικότερος ρόλος 

στην πρόταση ιδεών και στην αναζήτηση νέων ευκαιριών. Στην κατεύθυνση αυτήν, ορίστηκε 

ότι τουλάχιστον το 15% της χρηματοδότησης για προσκλήσεις στο πλαίσιο των 
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προτεραιοτήτων «βιομηχανική υπεροχή» και «κοινωνιακές προκλήσεις» θα πρέπει να 

ακολουθούν μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή (bottom up) και ότι τουλάχιστον 

το 60% της χρηματοδότησης για τις MNET θα κατευθύνεται σε «ανοικτές ΜΝΕΤ».  Η 

εισηγήτρια θεωρεί επίσης εξαιρετικά κατάλληλη την προσέγγιση bottom up με την οποία 

εφοδιάστηκε το μέσο για τις ΜΜΕ και για το οποίο εξασφαλίστηκε ιδιαίτερη 

χρηματοδότηση.  

 

Επιπλέον, η εισηγήτρια θεώρησε σκόπιμο να ενισχυθεί η φωνή των ερευνητών και στις 

υπόλοιπες προσκλήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας «Sectoral Steering Boards», 

που θα απαρτίζονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας σε κάθε κοινωνιακή πρόκληση.  

 

Από την άλλη πλευρά, η εξεύρεση απαντήσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις και η ανάπτυξη 

μιας έρευνας που θα έχει σημασία για τους πολίτες απαιτούν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή 

παραγόντων. Προτείνεται, κατά συνέπεια, με τροπολογία, η ενίσχυση των διαύλων διαλόγου 

στο πλαίσιο του νέου στόχου «υπεύθυνη επιστήμη και έρευνα», πέρα από την αντίληψη του 

πολίτη ως απλού αποδέκτη των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

 

Τέλος, η εισηγήτρια θεωρεί πολύ θετικό το γεγονός ότι το «Ορίζοντας 2020» δίνει επίσης 

έμφαση στην ανοικτή καινοτομία που καθοδηγείται από τον χρήστη.  

 

Ενίσχυση του παραδειγματικού ρόλου του προγράμματος 

  

Ένα από τα χαρακτηριστικά των διαδοχικών προγραμμάτων πλαισίων ήταν η ικανότητά τους 

να δρουν ως σημεία αναφοράς για ορθές πρακτικές. Έτσι, οι δράσεις Marie Curie και, πιο 

πρόσφατα, οι υποτροφίες του ERC είχαν καίρια συμμετοχή στην αναβάθμιση της 

σταδιοδρομίας του ερευνητή, όσον αφορά τις οικονομικές και εργασιακές συνθήκες, που 

σιγά-σιγά εμπότισαν τη συμπεριφορά των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων.    

 

Το «Ορίζοντας 2020» προχωρά ένα βήμα ακόμη στον παραδειγματικό ρόλο του, 

περιλαμβάνοντας για πρώτη φορά στα προγράμματα πλαίσια ένα άρθρο αφιερωμένο στην 

ισότητα των φύλων. Στην παρούσα έκθεση διευρύνθηκε το περιεχόμενό του, ώστε να 

καλύψει μια διπλή διάσταση της ισότητας των φύλων:  ενίσχυση της εκπροσώπησης και της 

προώθησης των γυναικών στο «Ορίζοντας 2020» και ενσωμάτωση μιας ανάλυσης σχετικής 

με το φύλο στο περιεχόμενο της έρευνας. 

 

Στην ίδια κατεύθυνση, η εισηγήτρια περιέλαβε ένα νέο άρθρο σχετικά με την ελεύθερη και 

δωρεάν πρόσβαση στα άρθρα που δημοσιεύονται σε περιοδικά και προκύπτουν από δημόσια 

έρευνα χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα. Προβλέπεται επίσης η προώθηση της 

ελεύθερης πρόσβασης στα δεδομένα που προκύπτουν ή συλλέγονται από έργα 

χρηματοδοτούμενα από το «Ορίζοντας 2020». 

 

Τα δύο αυτά στοιχεία έχουν επίσης σαφή επίδραση στην αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα του προϋπολογισμού.  Η αποτελεσματικότερη χρήση του γυναικείου 

ανθρώπινου δυναμικού επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων εμπειριών και την παρουσίαση νέων 

ιδεών, παράγοντας έτσι νέες ευκαιρίες για τη μετατροπή της έρευνας σε οικονομική 

ανάπτυξη. Επιπλέον, η ευρύτερη και πιο προσβάσιμη κυκλοφορία των αποτελεσμάτων της 

έρευνας επιτρέπει, αναμφίβολα, την εκκίνηση της ερευνητικής διαδικασίας σε κάθε σημείο 
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της Ένωσης.  

 

Τονισμός της διεθνούς διάστασης του «Ορίζοντας 2020»  
 

Η διάσταση με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια είναι αυτή της 

διεθνούς συνεργασίας. Η διατήρηση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης περνά 

αναγκαστικά από τη συνεργασία με τα πιο πρωτοποριακά κέντρα γνώσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της επιστήμης σε όλο τον κόσμο.  Γι' αυτό, οι 

τρεις προτεραιότητες που διαρθρώνουν το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά 

την υλοποίησή τους, μια σαφή διεθνή διάσταση.  
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 

καινοτομίας (2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Σοφοκλής Σοφοκλέους 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η έρευνα που αφορά την ασφάλεια αποτελεί σημαντική πτυχή του προγράμματος πλαισίου 

για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Στην πρόταση της 

Επιτροπής περιλαμβάνεται στην πρόκληση «Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς» και αποτελεί τμήμα της προτεραιότητας «Κοινωνιακές προκλήσεις».  

Οι ασφαλείς κοινωνίες θα έπρεπε να είναι σε θέση να προστατεύουν την ελευθερία και την 

ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της. Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να 

διαδραματίσουν σαφή πρωταγωνιστικό και υποστηρικτικό ρόλο ως στοιχεία που 

διευκολύνουν την ανάπτυξη δυνάμεων, αλλά δεν μπορούν από μόνες τους να εγγυηθούν την 

ασφάλεια. Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να αποσκοπούν στην 

πρόληψη, αποτροπή, προετοιμασία για και προστασία από απειλές κατά της ασφάλειας. 

Επιπλέον, η ασφάλεια εμφανίζει θεμελιώδεις προκλήσεις που δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα και ανά τομέα, αλλά χρειάζονται πιο φιλόδοξες, συντονισμένες 

και ολιστικές προσεγγίσεις. Η έρευνα και η καινοτομία έχουν κεφαλαιώδη σημασία για τον 

τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, αποτελώντας τη βάση της ανταγωνιστικότητας και της 

ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Εν προκειμένω, ο εισηγητής θεωρεί το άρθρο 16, παράγραφος 2 ιδιαίτερα προβληματικό, 

δεδομένου ότι αναφέρει πως «οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται 

στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο 

τις εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα». Η διατύπωση αυτή θα απέκλειε από το πρόγραμμα 

οποιαδήποτε μορφή έρευνας στον τομέα της άμυνας. Ο εισηγητής φρονεί ότι οι 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» δεν θα έπρεπε να θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο τις εφαρμογές 



 

PE489.637v03-00 290/710 RR\922943EL.doc 

EL 

πολιτικού χαρακτήρα, λόγω της σημασίας του αυξανόμενου αριθμού των τεχνολογιών με 

εφαρμογές διπλής χρήσης και της αύξησης της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών 

μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων άμυνας και πολιτικής ασφάλειας. Για 

το λόγο αυτό, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του άρθρου 16, παράγραφος 2, 

ούτως ώστε να είναι δυνατές οι εφαρμογές άμυνας στο πλαίσιο της διπλής χρήσης.  

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία 

που αφορούν την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42, 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 45 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό 

αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την αντιμετώπιση των απαιτήσεων που 

σχετίζονται με την άμυνα στην έρευνα και την καινοτομία «διπλής χρήσης». Οι 

δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία των ικανοτήτων που είναι 

αναγκαίες για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των κρίσεων και την ενίσχυση της 

διεθνούς ασφάλειας, καθώς και για δραστηριότητες διαχείρισης των κρίσεων. Κατ’ 

αντιστοιχία, θα πρέπει να αναγνωριστεί ο θεμελιώδης ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Άμυνας, επειδή είναι ο κύριος εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπεύθυνος για 

τον εντοπισμό των αναγκών στον τομέα των ικανοτήτων, για τη δημιουργία συνεργειών, την 

αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και την υποστήριξη της τυποποίησης. Για το λόγο αυτό, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και η Επιτροπή, με βάση τα καθήκοντα που τους ανέθεσε 

το Συμβούλιο στα τελευταία συμπεράσματά του, θα μπορούσαν να κληθούν να 

παρουσιάσουν, έως τα τέλη του έτους, συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτόν τον τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων με αντικείμενο την έρευνα και την τεχνολογία.  

Τέλος, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει τη σημασία της διάρθρωσης και της εφαρμογής του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Όσον αφορά την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 

προκλήσεις», ενώ τα επιλεγέντα θέματα και οι επιλεγείσες ομάδες δείχνουν να 

ανταποκρίνονται στα σημερινά παγκόσμια προβλήματα, υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά 

τον προτεινόμενο συνδυασμό θεμάτων στο πλαίσιο της πρόκλησης «Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Ο εισηγητής φρονεί ότι η διατήρηση της έρευνας 

με αντικείμενο την ασφάλεια ως ανεξάρτητης συνιστώσας του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» θα εξυπηρετούσε καλύτερα την ασφάλεια και την άμυνα. Επιπλέον, το πεδίο 

εφαρμογής του κεφαλαίου «ασφάλεια» θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να αντανακλά την 

ανάγκη για καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ της πολιτικής και αμυντικής 

βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η άμυνα ορίζεται ως τρόπος πρόληψης, ούτως ώστε οι 

κοινωνίες να είναι έτοιμες να προλαμβάνουν τις πάσης φύσεως κρίσεις και να αμύνονται 

έναντι αυτών των κρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προβλέπουν έρευνα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Η υλοποίηση της έρευνας 

αυτής εξαρτάται από την πολιτική βούληση. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) Σε διάφορα ψηφίσματα το 

Κοινοβούλιο υπενθύμισε τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα 

της ασφάλειας και της άμυνας ως τη 

βάση για την ανταγωνιστικότητα και 

ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής 

αμυντικής βιομηχανίας και τη σημασία 

της για την υλοποίηση των στόχων 

Ευρώπη 2020 για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Εν προκειμένω, τόνισε τις αμοιβαίες 

ιδρύσεις εταιρειών τεχνοβλαστών, τις 

συμπληρωματικότητες και τις συνέργειες 

ερευνητικών προγραμμάτων πολιτικού 

και αμυντικού χαρακτήρα, επεσήμανε τον 

θεμελιώδη ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας στο συντονισμό και 

τον σχεδιασμό κοινών ερευνητικών 

δραστηριοτήτων με αντικείμενο την 

άμυνα και υπογράμμισε τα οφέλη της 

ερευνητικής συνεργασίας όσον αφορά τη 

βελτιωμένη διαλειτουργικότητα. 

Επιπλέον, ενθάρρυνε την Επιτροπή, τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να 

επιδιώξουν τον συντονισμό τους στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πλαισίου 

συνεργασίας. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι 

κάθε ερευνητική δραστηριότητα με 

αντικείμενο την άμυνα που 

χρηματοδοτείται από την Ένωση θα 

πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 

των ικανοτήτων διαχείρισης των κρίσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εστιάσει 

στην έρευνα με εφαρμογές διπλής 

χρήσης, λόγω του γεγονότος ότι το 

στρατιωτικό και μη στρατιωτικό 

προσωπικό είναι εκτεθειμένο σε 

παρόμοιες απειλές, με αποτέλεσμα να 

χρειάζεται συγκρίσιμες ικανότητες. 

Τέλος, το Κοινοβούλιο επεσήμανε το 

άρθρο 185 ΣΛΕΕ που προβλέπει 

συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 

υφιστάμενα προγράμματα έρευνας και 
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ανάπτυξης τα οποία αναλαμβάνονται από 

ομάδα κρατών μελών, που θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί για την επίσπευση της 

ανάπτυξης των ικανοτήτων που 

χρειάζονται για τις αποστολές και 

επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγονται στο 

πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άμυνας. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6a) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στα συμπεράσματά του σχετικά 

με τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή 

στρατιωτικών ικανοτήτων, τα οποία 

εκδόθηκαν κατά τη συνεδρίασή του της 

22ας και 23ης Μαρτίου 2012, αναγνώρισε 

τις ευρύτερες συνέπειες της άμυνας στην 

τεχνολογία, την καινοτομία και την 

ανάπτυξη και διαπίστωσε με ανησυχία τη 

συνολική μείωση των επενδύσεων στην 

έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της 

άμυνας και τις επιπτώσεις της στην 

ικανότητα της Ευρώπης να αναπτύξει 

μελλοντικές ικανότητες άμυνας. 

Επανέλαβε δε τη δέσμευσή του για 

συνεργασία στον τομέα της έρευνας και 

της τεχνολογίας. Το Συμβούλιο ενθάρρυνε 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και 

την Επιτροπή να συνεχίσουν τις 

συνέργειες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές 

και συγκεκριμένα στον τομέα της 

Έρευνας και της Τεχνολογίας, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά το νέο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και 

τεχνολογίας (Ορίζοντας 2020). 

Αιτιολόγησε τις προτάσεις του με το 

επιχείρημα ότι τούτο θα συνέβαλε στην 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 

και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 

άμυνας. Επίσης, στη δήλωσή του σχετικά 

με την ενίσχυση των ικανοτήτων της 
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11ης Δεκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ότι η 

έρευνα και η τεχνολογία έχουν ζωτική 

σημασία τόσο για την απόκτηση των 

αναγκαίων ικανοτήτων όσο και για το 

μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής 

βιομηχανία και την παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητά της. Επιπλέον, 

εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχιστεί 

η εξασφάλιση των συνεργειών μεταξύ 

των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 

στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας 

και τεχνολογίας και του τομέα της 

άμυνας, ούτως ώστε να αντικατοπτριστεί 

ο διττός χαρακτήρας των τεχνολογιών 

πολιτικού και αμυντικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

11. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 
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στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση. 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Τούτο συμπεριλαμβάνει 

έρευνα που θα υποστηρίζει τα 

συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της 

Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι 

προτεραιότητες του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 

να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος 

δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με 

αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και 

κατάρτιση. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, η δορυφορική παγκόσμια 

πλοήγηση και η παγκόσμια 

παρακολούθηση, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, οι 

πολιτικές άμυνας, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 

πρέπει να υποστηρίζει την έρευνα και την 

καινοτομία που αφορούν την Κοινή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 42, παράγραφος 3 

και στο άρθρο 45 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό, 

το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά τις 

συναφείς με την άμυνα απαιτήσεις στην 

έρευνα και την καινοτομία «διπλής 

χρήσης» και θα πρέπει να καθιερώνει 

επικεντρωμένες σε ειδικούς στόχους 
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κοινές δραστηριότητες έρευνας και 

ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 185 ΣΛΕΕ. 

Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να 

αποσκοπούν στη δημιουργία των 

ικανοτήτων που είναι αναγκαίες για τη 

διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 

κρίσεων και την ενίσχυση της διεθνούς 

ασφάλειας, καθώς και για 

δραστηριότητες διαχείρισης των 

κρίσεων. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ο 

ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Άμυνας εν προκειμένω. 

 

Τροπολογία  7 

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 διεθνή, εθνικά και 

περιφερειακά προγράμματα που 

υποστηρίζουν την έρευνα και την 

καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να 

λάβουν τη μορφή συμπράξεων μεταξύ 

δημοσίων φορέων. 

 

Τροπολογία  8 

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 

(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 
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έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες 

μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή 

συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων.  

έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες 

μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή 

συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων. 

Τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει 

συνέργειες μεταξύ των τεχνολογιών 

πολιτικού και αμυντικού χαρακτήρα, και 

συγκεκριμένα μέσω της διευκόλυνσης της 

έρευνας και της καινοτομίας «διπλής 

χρήσης» και της γεφύρωσης του 

χάσματος των τεχνολογιών.  

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 

και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 

και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

Οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με 

τρίτες χώρες θα έπρεπε να λαμβάνει 

υπόψη της τα συμφέροντα ασφάλειας και 

άμυνας της Ένωσης και των κρατών 

μελών της.  
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 - παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 

διαδραστικές διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 

έρευνα και καινοτομία. 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 

διαδραστικές διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 

έρευνα και καινοτομία. Εφόσον 

χρειάζεται, θα παρέχονται επίσης 

συμβουλές από δημόσιες υπηρεσίες, όπως 

η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης. 

 

Τροπολογία  11 

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, τις Ευρωπαϊκές 

Συμπράξεις Καινοτομίας και τους 

ευρωπαϊκούς φορείς που ασχολούνται με 

ερευνητικά προγράμματα, όπως η 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 - παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Πρέπει να αποκλειστεί οποιαδήποτε 

σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ενός 

συμβουλευτικού ρόλου και της 

συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020». 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 - παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

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. 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

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, καθώς και 

στις συνέργειες μεταξύ των τεχνολογιών 

πολιτικού και αμυντικού χαρακτήρα, 

συγκεκριμένα μέσω της διευκόλυνσης 

της έρευνας και τεχνολογίας «διπλής 

χρήσης» και της γεφύρωσης του 
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χάσματος των τεχνολογιών. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

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. 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

της επίτευξης και της λειτουργίας του 

ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 

στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 

συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 

δύο φύλων, στην ενίσχυση της 

ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 

ερευνητή, στη διευκόλυνση της 

διασυνοριακής και διατομεακής 

κινητικότητας των ερευνητών και στη 

διασφάλιση επαρκούς τεχνολογικής 

ανεξαρτησίας σε ευρωπαϊκή επίπεδο. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» εξαιρεί τις νομικές οντότητες 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

συνδεδεμένων οντοτήτων), των οποίων η 

συμμετοχή, λόγω των στόχων που 
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επιδιώκουν, του τόπου εγκατάστασής 

τους, της φύσης ή της έδρας των 

δραστηριοτήτων τους, θα ανάγκαζε την 

Ένωση να αναγνωρίσει ως νόμιμη ή να 

χορηγήσει ενίσχυση ή συνδρομή για τη 

διατήρηση μιας κατάστασης που 

προκλήθηκε λόγω σοβαρής παραβίασης 

του διεθνούς δικαίου 

(συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου), εφόσον η εν 

λόγω παραβίαση έχει προσδιορισθεί με 

ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών ή με απόφαση ή 

συμβουλευτική γνωμοδότηση του 

Διεθνούς Δικαστηρίου. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 - παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο 

τις εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα. 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» θα επικεντρωθούν κατά πρώτο 

λόγο στις εφαρμογές πολιτικού 

χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 - παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής.  

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής. Οποιαδήποτε μορφή 

συνεργασίας με τρίτες χώρες λαμβάνει 

υπόψη της τα συμφέροντα ασφάλειας και 

άμυνας της Ένωσης και των κρατών 
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μελών της. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 - παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι 

εγκάρσιες δραστηριότητες για την 

προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης της 

διεθνούς συνεργασίας θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» δυνάμει του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» όπως 

αναφέρεται στο σημείο 6.3.2 στοιχείο δ) 

του μέρους III του παραρτήματος I. 

(3) Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι 

εγκάρσιες δραστηριότητες για την 

προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης της 

συνεργασίας και οι δραστηριότητες για 

την προώθηση των συνεργιών με 

ερευνητικά προγράμματα άλλων 

οργανισμών, όπως ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Άμυνας και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Διαστήματος, θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο των στόχων 

«Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - 
καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς» και «Ασφαλείς κοινωνίες - 

Προστασία της ελευθερίας και της 

ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών 

της» που αναφέρονται αντιστοίχως στα 

σημεία 6.3.2 στοιχείο δ) και 6.3.3 στοιχεία 

α) έως ε) του μέρους III του παραρτήματος 

I. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 - παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και 

διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 

παρακολούθησης. 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και 

διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 

παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, 

διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

την Επιτροπή των Περιφερειών. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων – παράγραφος 

14 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς. 

(στ) Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο 

κόσμο - καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων – παράγραφος 

14 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (fa) Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της 

ελευθερίας και της ασφάλειας της 

Ευρώπης και των πολιτών της 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων – παράγραφος 

16  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 

επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 

βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 

σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 

παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - 

καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 

επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 

βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 

σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
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προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 

τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 

παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 

συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».  

παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 

προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 

τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 

παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 

συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο 

κόσμο - καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς». 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων – παράγραφος 

17  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 

περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 

για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 

για την προώθηση της αριστείας στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

Ένωσης. 

Ο ειδικός στόχος «Ευρώπη σε έναν 

μεταβαλλόμενο κόσμο - καινοτόμες 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 

περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 

για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 

για την προώθηση της αριστείας στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I - Μέρος II - σημείο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση 

Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική 

χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική 

πολιτική για την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη», καθώς και 

στην επίτευξη των στόχων της 

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση 

Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική 

χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική 

πολιτική για την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη», καθώς και 

στην επίτευξη των στόχων των 

εμβληματικών διαστημικών 
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διαστημικής πολιτικής της Ένωσης.  προγραμμάτων της Ένωσης Galileo και 

GMES.  

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I - Μέρος II - σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 

αύξηση της εκμετάλλευσης δεδομένων από 

ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 

καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 

για τον συντονισμό και την οργάνωση της 

επεξεργασίας, επικύρωσης και 

τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 

καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 

δεδομένων μπορούν επίσης να 

εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 

επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 

συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 

προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 

Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 

ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 

μέσω δορυφόρου Galileo ή της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 

σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. 

γ) Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 

αύξηση της εκμετάλλευσης δεδομένων από 

ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 

καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 

για τον συντονισμό και την οργάνωση της 

επεξεργασίας, επικύρωσης και 

τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 

καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 

δεδομένων μπορούν επίσης να 

εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 

επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 

συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 

προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 

Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης και 

της συνεισφοράς της Ένωσης στο GMES, 

του ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 

μέσω δορυφόρου Galileo ή της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 

σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 1 – στοιχείο 1.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 

σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 

κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 

καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 

και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 

αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 

σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 

κατάλληλη ανταπόκριση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, και σε σύμπραξη με τρίτες 

χώρες, της έρευνας και καινοτομίας 

μπορεί και πρέπει να συμβάλει 
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να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 

όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 

υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 

παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 

υγεία και την ευεξία. 

καθοριστικά στην αντιμετώπιση των εν 

λόγω προκλήσεων παγκοσμίων 

διαστάσεων, λειτουργώντας έτσι για την 

υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων 

της Χιλιετίας και να παράσχει καλύτερη 

υγεία και ευεξία για όλους, και να 

διασφαλίσει στην Ευρώπη υπεροχή στις 

ταχύτατα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες 

αγορές για καινοτομίες στην υγεία και την 

ευεξία. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 1 – στοιχείο 1.2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 

στην έρευνα για τη βελτίωση της 

θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 

ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 

και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 

του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 

απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 

παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 

καινοτόμα, κλιμακούμενα και 

αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 

παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 

καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 

περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 

απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 

μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 

της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 

πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 

ομάδων. 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 

στην έρευνα για τη βελτίωση της 

θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 

ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 

και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 

του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 

απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 

παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 

καινοτόμα, κλιμακούμενα, 

αποτελεσματικά και προσιτά προϊόντα, 

στρατηγικές, παρεμβάσεις και υπηρεσίες. 

Επιπλέον, η καταλληλότητα αυτών των 

προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 

και, σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, 

απαιτεί μια απάντηση που να 

χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 

συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 

μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 

πολυτομεακών ομάδων. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I - Μέρος III - σημείο 6 - τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 6. ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΝΑΝ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ - 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

προώθηση καινοτόμων και ασφαλών 

ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς 

αποκλεισμούς, σε ένα πλαίσιο 

πρωτοφανών μετασχηματισμών και 

αυξανόμενων παγκόσμιων 

αλληλεξαρτήσεων. 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

προώθηση καινοτόμων ευρωπαϊκών 

κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, σε ένα 

πλαίσιο πρωτοφανών μετασχηματισμών 

και αυξανόμενων παγκόσμιων 

αλληλεξαρτήσεων. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 

πρόκειται για εγκλήματα, βία, 

τρομοκρατία, επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής 

ζωής, είτε για άλλες μορφές κοινωνικών 

και οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 

ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα 

θύματα εγκλημάτων κάθε χρόνο στην 

Ευρώπη είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 

εκατομμύρια. Το άμεσο κόστος 

εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 

δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 

στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 

τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 

(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 

2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 

συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 

επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 

Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 

διαγράφεται 
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Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 

ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 

παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 

δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 

δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 

συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 

ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 

ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 

και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 

ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 

αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 

κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 

τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 

Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 

έγκλημα στον κυβερνοχώρο το οποίο 

αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 

ετησίως και σε παραβιάσεις της 

ιδιωτικής ζωής που πλήττουν άτομα ή 

ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Η 

αύξηση της ανασφάλειας στην 

καθημερινή ζωή και λόγω απρόβλεπτων 

καταστάσεων είναι πιθανόν να 

υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών 

όχι μόνο στα θεσμικά όργανα αλλά και 

μεταξύ τους. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να δημιουργήσει καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, η 

Ευρώπη χρειάζεται να αντιδράσει με τρόπο 

που να συνεπάγεται ανάπτυξη νέων 

γνώσεων, τεχνολογιών και δυνατοτήτων, 

καθώς και καθορισμό των πολιτικών 

επιλογών. Τέτοιες προσπάθειες θα 

βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις της, όχι μόνο εσωτερικά 

αλλά και ως παγκόσμιος παίκτης στη 

διεθνή σκηνή. Αυτό, με τη σειρά του, θα 

βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να 

επωφεληθούν από την πείρα που 

αποκτήθηκε αλλού, και θα τους επιτρέψει 

Για να δημιουργήσει καινοτόμες κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς, η Ευρώπη χρειάζεται 

να αντιδράσει με τρόπο που να 

συνεπάγεται ανάπτυξη νέων γνώσεων, 

τεχνολογιών και δυνατοτήτων, καθώς και 

καθορισμό των πολιτικών επιλογών. 

Τέτοιες προσπάθειες θα βοηθήσουν την 

Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

της, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και ως 

παγκόσμιος παίκτης στη διεθνή σκηνή. 

Αυτό, με τη σειρά του, θα βοηθήσει επίσης 

τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την 

πείρα που αποκτήθηκε αλλού, και θα τους 

επιτρέψει να καθορίσουν καλύτερα τις 
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να καθορίσουν καλύτερα τις δικές τους 

ειδικές δράσεις που αντιστοιχούν στα δικά 

τους σχετικά πλαίσια. 

δικές τους ειδικές δράσεις που 

αντιστοιχούν στα δικά τους σχετικά 

πλαίσια. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.2 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 

στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 

στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 

την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 

Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική 

και Πολιτική Ασφαλείας, και τη 

στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

πολιτικών για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση καταστροφών. Θα 

επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις άμεσες 

δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών. 

Συνεπώς η χρηματοδότηση της Ένωσης 

στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 

στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 

την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 

Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Θα επιδιωχθεί ο συντονισμός με 

τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών. 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.3 – στοιχείο 6.3.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 

και την καινοτομία, και η προώθηση 

συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 

ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 

και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 

την καινοτομία. 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 

και την καινοτομία, και η προώθηση 

συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 

ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 

και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 

την καινοτομία. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.3.3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6.3.3. Ασφαλείς κοινωνίες διαγράφεται 

Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 

της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 

ασφάλεια και η διασφάλιση της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 

εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 

ταυτόχρονη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των τομέων της 

ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της 

Ένωσης. Αυτό θα γίνει με ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων που 

αντιμετωπίζουν τα κενά ασφάλειας και 

οδηγούν στην πρόληψη των απειλών 

κατά της ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις 

που προσανατολίζονται στην εκτέλεση 

αποστολών θα ενσωματώνουν τις 

απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 

χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 

διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

εθνικών και διεθνών αρχών, των 

αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 

δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 

μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

εξελίξεις των απειλών κατά της 

ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 

ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 

κοινωνιακές πτυχές. 

 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:  

(α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 

της τρομοκρατίας· 

 

(β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 

διαχείρισης των συνόρων· 

 

(γ) η παροχή ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο· 
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(δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 

Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές· 

 

(ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και 

της ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η 

ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 

ασφάλειας. 

 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ 

 6α.1. Εδικός στόχος 

 Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών 

κοινωνιών σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών 

μετασχηματισμών και αυξανόμενων 

παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων και 

απειλών, με παράλληλη ενίσχυση του 

ευρωπαϊκού πνεύματος ελευθερίας και 

δικαιοσύνης. 

 Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη 

αντίληψη ανασφάλειας, είτε αυτή πηγάζει 

από εγκλήματα, βία, τρομοκρατία, 

φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, 

επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβίαση 

ιδιωτικής ζωής, είτε από άλλες μορφές 

κοινωνικών και οικονομικών 

διαταραχών. Αυτό επηρεάζει άμεσα τους 

πολίτες και έχει ευρύτερες επιπτώσεις ως 

προς τις έννοιες της εμπιστοσύνης, της 

φροντίδας και της επικοινωνίας και 

συνδέεται με το επίπεδο ετοιμότητας και 

οργάνωσης της κοινωνίας. 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πιθανολογείται 

ότι τα άμεσα θύματα εγκλημάτων κάθε 

χρόνο στην Ευρώπη ανέρχονται σε 75 

εκατομμύρια. Το άμεσο κόστος του 
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εγκλήματος, της τρομοκρατίας, των 

παράνομων δραστηριοτήτων, της βίας 

και των καταστροφών στην Ευρώπη 

εκτιμάται ότι ανήλθε σε τουλάχιστον 650 

δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου το 5% του 

ΑΕΠ της Ένωσης) το 2010. Ένα 

εύγλωττο παράδειγμα των συνεπειών της 

τρομοκρατίας είναι η επίθεση κατά των 

διδύμων πύργων στο Μανχάταν στις 11 

Σεπτεμβρίου 2001. Χάθηκαν χιλιάδες 

ζωές και υπολογίζεται ότι αυτό το γεγονός 

προκάλεσε απώλειες παραγωγικότητας 

στις ΗΠΑ ύψους 35 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων ΗΠΑ, 47 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων ΗΠΑ ως συνολικό αποτέλεσμα 

και αύξηση της ανεργίας σχεδόν κατά 1% 

το τρίμηνο που ακολούθησε. Υπήρξαν 

επίσης σημαντικές πολιτιστικές και 

παγκόσμιες επιπτώσεις. Οι πολίτες, οι 

επιχειρήσεις και οι θεσμικοί φορείς 

συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στις 

ψηφιακές αλληλεπιδράσεις και 

συναλλαγές στον κοινωνικό, οικονομικό 

και εμπορικό τομέα της ζωής, αλλά η 

ανάπτυξη του διαδικτύου έχει επίσης ως 

αποτέλεσμα το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο το οποίο αποτιμάται σε 

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και σε 

παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής που 

πλήττουν άτομα ή ενώσεις σε ολόκληρη 

την ήπειρο. Οι αλλαγές στο χαρακτήρα 

και στην αντίληψη της ανασφάλειας στην 

καθημερινή ζωή είναι πιθανόν να 

υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 

πολιτών όχι μόνον στους θεσμούς αλλά 

και μεταξύ τους. 

 Για την πρόβλεψη, 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 του 

ευρωπαϊκού τομέα ασφαλείας και των 

υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανομένων 



 

RR\922943EL.doc 313/710 PE489.637v03-00 

 EL 

των ΤΠΕ, και η αποτροπή και 

καταπολέμηση της παραβίασης της 

ιδιωτικότητας και των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο 

και αλλού, διασφαλίζοντας τα ατομικά 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

ευρωπαίων πολιτών. 

 Στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης, το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 

υποστηρίξει την έρευνα με αντικείμενο 

τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 

στους τομείς της ασφάλειας των πολιτών 

και της άμυνας και την έρευνα που 

επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές 

ικανότητες που σχετίζονται με αμφότερα 

τα πεδία. Για το σκοπό αυτό, το πεδίο 

εφαρμογής της έρευνας με αντικείμενο 

την ασφάλεια θα καλύπτει την εσωτερική 

και εξωτερική ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένης της Κοινής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και θα 

υποστηρίζει το πλήρες φάσμα των 

τεχνολογιών «διπλής χρήσης», 

συνδέοντας, εφόσον είναι αναγκαίο, τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας με τις 

εργασίες της Επιτροπής. Κατά την 

υλοποίηση της τεχνολογικής έρευνας και 

καινοτομίας καθώς και της κοινής 

έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της 

εν λόγω πρόκλησης, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στις πτυχές της 

τυποποίησης, της εγγενούς 

διαλειτουργικότητας, των βασικών 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, της 

στρατηγικής ανεξαρτησίας και ασφάλειας 

εφοδιασμού μέσω της στήριξης της 

αριστείας και της καινοτομίας στην 

αλυσίδα τεχνολογικού εφοδιασμού. 

 Τέλος, επειδή οι πολιτικές ασφαλείας 

πρέπει να αλληλεπιδρούν με διαφορετικές 

κοινωνικές πολιτικές, η ενίσχυση της 

κοινωνιακής διάστασης της έρευνας με 

αντικείμενο την ασφάλεια θα αποτελέσει 

σημαντική πτυχή της εν λόγω πρόκλησης. 

 6a.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

ΕΕ 
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 Η ασφάλεια αποτελεί μια εύλογη πηγή 

ανησυχίας για την Ευρώπη και τους 

πολίτες της και ως εκ τούτου αποτελεί 

μεγάλη πρόκληση για την κοινωνία. Η 

Ένωση, οι πολίτες, η βιομηχανία της και 

οι διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν 

ένα εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, 

όπως εγκληματικότητα, τρομοκρατία, 

παράνομο εμπόριο και μαζικές 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω 

ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών. 

Οι απειλές αυτές δύνανται να 

επεκτείνονται πέραν των συνόρων και να 

στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 

κυβερνοχώρο με επιθέσεις από διάφορες 

πηγές. Για παράδειγμα, οι επιθέσεις 

εναντίον των συστημάτων πληροφοριών 

ή επικοινωνιών των δημόσιων αρχών και 

ιδιωτικών φορέων, όχι μόνον 

υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των 

πολιτών στα συστήματα πληροφοριών 

και επικοινωνιών και οδηγούν σε άμεσες 

χρηματοοικονομικές απώλειες και 

απώλειες επιχειρηματικών ευκαιριών, 

αλλά μπορούν επίσης να θίξουν σε μεγάλο 

βαθμό τις κρίσιμες υποδομές και 

υπηρεσίες, όπως η ενέργεια, οι 

αεροπορικές μεταφορές και άλλες μορφές 

μεταφορών, ο εφοδιασμός νερού και 

τροφίμων, η υγεία, ο χρηματοπιστωτικός 

τομέας ή οι τηλεπικοινωνίες. 

 Οι απειλές αυτές μπορούν ενδεχομένως 

να θέσουν σε κίνδυνο τα ίδια τα θεμέλια 

της κοινωνίας μας. Η τεχνολογία και ο 

δημιουργικός σχεδιασμός μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά στην αντίδραση 

που πρέπει να υπάρξει. Τωόντι, θα πρέπει 

να αναζητηθούν νέες λύσεις έχοντας κατά 

νου την καταλληλότητα των μέσων και 

την επάρκειά τους ως προς την 

κοινωνική απαίτηση, ειδικότερα ως προς 

τις εγγυήσεις των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

πολιτών. 

 Επιπλέον, η ασφάλεια αποτελεί επίσης 

σημαντική οικονομική πρόκληση. Η 

αγορά ασφαλείας ανέρχεται σε περίπου 
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100 δισεκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος 

παγκοσμίως, εκ των οποίων το μερίδιο 

της Ευρώπης κυμαίνεται μεταξύ 25% και 

35%. Επιπλέον, είναι μια ταχέως 

αναπτυσσόμενη αγορά παρά την παρούσα 

οικονομική κρίση. Λόγω του πιθανού 

αντίκτυπου ορισμένων απειλών στις 

υπηρεσίες, τα δίκτυα ή τις επιχειρήσεις, η 

εκπόνηση κατάλληλων λύσεων ασφαλείας 

έχει καταστεί ζωτική για την οικονομία 

και την ανταγωνιστικότητα του 

ευρωπαϊκού τομέα των κατασκευών. 

 Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 

στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 

στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση 

και την προσαρμογή των κύριων 

πολιτικών της Ένωσης, και ιδιαίτερα τις 

προτεραιότητες της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της 

Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, 

τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

πολιτικών για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των καταστροφών και το 

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. 

Θα επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις 

άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών. 

 Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου 

χαρακτήρα της ασφάλειας, θα 

δημιουργηθούν ειδικές διευθετήσεις όσον 

αφορά τον προγραμματισμό και τη 

διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων τν 

διευθετήσεων με την επιτροπή που 

αναφέρεται στο άρθρο 9 της απόφασης 

του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Το 

πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 

την καινοτομία (2014 – 2020). Οι 

διαβαθμισμένες ή άλλως ευαίσθητες 

πληροφορίες που σχετίζονται με την 

ασφάλεια θα προστατευθούν και 

ενδέχεται να καθοριστούν στα 
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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 την πρόκληση αυτή, 

συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών 

που αφορούν την επιτροπολογία. 

 Τέλος, δεδομένου ότι η έρευνα στο 

πλαίσιο της πρόκλησης αυτής θα 

αποσκοπεί στις εφαρμογές τόσο στο πεδίο 

της πολιτικής ασφάλειας όσο και στο 

πεδίο της άμυνας, θα επιδιωχθεί ενεργά η 

συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Άμυνας σε όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την υλοποίηση της 

πρόκλησης αυτής. Για το σκοπό αυτό, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα 

πρέπει να συμμετέχει στις διευθετήσεις 

διαχείρισης, προγραμματισμού και 

διακυβέρνησης για την πρόκληση αυτή, 

συμπεριλαμβανομένων των 

διϋπηρεσιακών πτυχών και των πτυχών 

που αφορούν την επιτροπολογία. Θα 

ενισχυθούν επίσης περαιτέρω οι 

μηχανισμοί συντονισμού με άλλες 

σχετικές υπηρεσίες της Ένωσης όπως 

π.χ. η FRONTEX, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας 

(EMSA) και η Europol προκειμένου να 

βελτιωθεί ο συντονισμός των ενωσιακών 

προγραμμάτων και πολιτικών στον τομέα 

της εσωτερικής και εξωτερικής 

ασφάλειας και άλλων ενωσιακών 

πρωτοβουλιών. 

 6a.3. Γενικές γραμμές των 

δραστηριοτήτων 

 Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 

της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 

ασφάλεια και η διασφάλιση της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 

εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 

ταυτόχρονη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και 

των υπηρεσιών του τομέα της ασφάλειας 

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
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ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες θα 

περιλαμβάνουν έμφαση στην έρευνα και 

την ανάπτυξη της επόμενης γενεάς 

καινοτόμων λύσεων, με εργασία επί 

καινοφανών εννοιών και σχεδίων, και 

διαλειτουργικών προτύπων. Αυτό θα γίνει 

με ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και 

λύσεων που αντιμετωπίζουν τα κενά 

ασφάλειας και οδηγούν στη μείωση των 

κινδύνων από τις απειλές κατά της 

ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις που 

επικεντρώνονται στην εκτέλεση 

αποστολών θα ενσωματώνουν τις 

απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 

χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 

διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

εθνικών και διεθνών αρχών, των 

αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 

δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 

μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

εξελίξεις των απειλών κατά της 

ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 

ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 

κοινωνιακές πτυχές. 

 Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» θα υποστηρίζει την 

έρευνα που αφορά την Κοινή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας ως εξής: 

 (i) Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 

υποστηρίζει την ουσιαστική 

παρακολούθηση των αναδυόμενων 

τεχνολογιών που μπορούν να 

αναμορφώσουν σημαντικά τις 

μελλοντικές ικανότητες ασφάλειας και 

άμυνας ή το περιβάλλον ασφάλειας. Με 

βάση αυτήν την παρακολούθηση, η 

διεξαγωγή επαναστατικής έρευνας 

υψηλού κέρδους θα γεφυρώσει το χάσμα 

μεταξύ καινοτόμων προσεγγίσεων και 

ρηξικέλευθων ανακαλύψεων και της 

χρήσης τους στους τομείς της ασφάλειας 

και της άμυνας. 

 (ii) Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 

υποστηρίζει τις επικεντρωμένες σε 

ειδικούς στόχους κοινές δραστηριότητες 

έρευνας και ανάπτυξης που αναπτύσσουν 
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πολλά κράτη μέλη με τη συμμετοχή της 

Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

185 ΣΛΕΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα 

αποσκοπούν στην ουσιαστική βελτίωση 

των ευρωπαϊκών ικανοτήτων 

επιτυγχάνοντας τους στόχους πολιτικής 

των κρατών μελών και της Ένωσης, 

μέσω της εξέλιξης των καινοτόμων 

τεχνολογιών σε πραγματικά συστήματα, 

τα οποία θα εγκρίνονται με δοκιμές και 

επιδείξεις. Αυτή η συνεργασία θα 

βασιστεί στην πρωτοβουλία των κρατών 

μελών. 

 Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι: 

 α) Αύξηση της ασφάλειας και προστασίας 

των πολιτών - καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας· 

 β) Προστασία και βελτίωση της 

ανθεκτικότητας των κρίσιμων έργων 

υποδομής· 

 γ) Ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 

διαχείρισης των συνόρων και της 

ασφάλειας στη θάλασσα· 

 δ) Εξασφάλιση και βελτίωση της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 

 ε) Αύξηση της ανθεκτικότητας της 

Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές· 

 στ) Ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης 

της ασφάλειας και διασφάλιση της 

ιδιωτικότητας και της ελευθερίας στο 

διαδίκτυο·  

 ζ) Ενίσχυση της ικανότητας διεξαγωγής 

αποστολών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας. 

 _____________ 

 COM(2011)0274 τελικό. 
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(νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αα) η ενίσχυση της ασφάλειας και η 

μεταβολή των συγκρούσεων στο 

εσωτερικό τρίτων χωρών μέσω της 

πρόληψης των συγκρούσεων, της 

οικοδόμησης της ειρήνης, του διαλόγου, 

της διαμεσολάβησης και της 

συμφιλίωσης, καθώς και της 

μεταρρύθμισης των τομέων της 

ασφάλειας των πολιτών· 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 

(2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bill Newton Dunn 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η νομοθετική δέσμη «Ορίζοντας 2020» θεσπίζει ένα ενιαίο πρόγραμμα πλαίσιο που διέπει τη 

στήριξη της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020.  

 

Οι βασικοί στόχοι της είναι η παροχή βοήθειας για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η βελτίωση της σύνδεσης 

μεταξύ της βασικής έρευνας και της καινοτομίας στην αγορά, και η απλοποίηση των κανόνων 

που αφορούν τη συμμετοχή, όπως επίσης η ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ.  

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι πλέον σημαντικοί προβληματισμοί της 

Επιτροπής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται στο «Μέρος ΙΙΙ» που αναφέρεται στις κοινωνιακές 

προκλήσεις. Το εν λόγω μέρος εξετάζει τομείς, όπως η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια, η 

βιοποικιλότητα, η αλλαγή του κλίματος, η αποδοτικότητα των πόρων και η ενεργειακή 

απόδοση, και περιλαμβάνει εγκάρσια εστίαση στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, ενώ 

αναγνωρίζει ρητά τον παγκόσμιο χαρακτήρα όλων των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό το 

μέρος έλκει το μεγαλύτερο κονδύλιο του προϋπολογισμού από τα τρία που προσδιορίζονται.  

 

Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει πολλά ευπρόσδεκτα στοιχεία, ιδίως την εστίαση στην 

υποστήριξη του πλήρους κύκλου από τη βασική έρευνα, ως την καινοτομία και την 

εμπορευματοποίηση και διοχέτευση στην αγορά.  Η έμφαση στον διεθνή χαρακτήρα των 

κοινωνιακών προκλήσεων είναι επίσης ευπρόσδεκτη, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω 

διευκρίνιση και ενίσχυση. 

 

Ο συντάκτης επέλεξε να εστιάσει τις τροπολογίες στις ακόλουθες προτεραιότητες: 
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 Στη διασφάλιση ότι οι παράγοντες στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν πρόσβαση 

στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τόσο με συμμετοχή σε έργα και δραστηριότητες, 

όσο και με πρόσβαση στα αποτελέσματα των έργων, και την αποφυγή της 

επικράτησης της έννοιας της «Ευρώπης-οχυρού» στο πλαίσιο του κανονισμού.  

 Στην ενίσχυση του δυναμικού των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της 

κοινωνιακής πρόκλησης «Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία» για συνεισφορά 

στις παγκόσμιες επιταγές υγείας, ειδικότερα στην αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με 

τη φτώχεια και παραμελημένων λοιμωδών νόσων. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης 

επιθυμεί να αφιερωθεί ένα σταθερό μέρος του εν λόγω προϋπολογισμού για την υγεία 

σε δράσεις για την καταπολέμηση των σχετιζόμενων με τη φτώχεια και 

παραμελημένων νόσων.  

 Στη διασφάλιση ότι οι προτεραιότητες και οι δεσμεύσεις της ΕΕ σε σχέση με την 

εξωτερική και την αναπτυξιακή πολιτική θα ληφθούν υπόψη ιδίως στους τομείς της 

αλλαγής του κλίματος, της βιοποικιλότητας, της αποδοτικότητας των πόρων και της 

ενεργειακής απόδοσης, και την υπενθύμιση ειδικότερα του ρόλου της διαστημικής 

έρευνας για τη συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. 

 

Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται αμοιβαία οφέλη τόσο για την ΕΕ όσο και για τις τρίτες 

χώρες εταίρους της, ενώ συνάδουν επίσης με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 

πολιτικής. Επιπλέον, η συνεργασία στον τομέα της έρευνας μπορεί να αποτελέσει πολύ 

χρήσιμη μορφή συνεργασίας των χωρών –ειδικά των χωρών μέσου εισοδήματος– που δεν 

επωφελούνται πλέον από τη διμερή ενίσχυση της ΕΕ βάσει του νέου μηχανισμού 

αναπτυξιακής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή 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 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 

(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 
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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.  

από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ τόσο της 

Ένωσης, όσο και των συνδεμένων και 

των τρίτων χωρών, 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.  

 

Τροπολογία 2 

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 

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». 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας, το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει : να 

προωθήσει τη συμμετοχή και την βάσει 

αντικειμενικής ενημέρωσης συμμετοχή 

των πολιτών και της κοινωνίας των 

πολιτών στη διαδικασία της έρευνας και 

καινοτομίας, να προωθήσει την 

εκπαίδευση στις επιστήμες, να 

διασφαλίσει το σεβασμό της νομοθεσίας 

περί δεοντολογίας και να προωθήσει την 

ανάδειξη των υψηλότερων δεοντολογικών 

προδιαγραφών και την προσήλωση σε 

αυτές, να αυξήσει την προσβασιμότητα 

και την επαναχρησιμοποίηση των 

αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης 

από το δημόσιο έρευνας, ιδίως τις 

επιστημονικές δημοσιεύσεις, να 

αναπτύξει υπεύθυνα θεματολόγια έρευνας 

και καινοτομίας καθώς και πλαισίου 

διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις 
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ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών 

και της κοινωνίας των πολιτών, 

ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στον 

καθορισμό των προτεραιοτήτων της 

έρευνας του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Η έρευνα και η καινοτομία 

βασίζονται αποκλειστικά στην ικανότητα 

των επιστημόνων, των ερευνητικών 

ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 

πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο για 

ανοικτή πρόσβαση, ανταλλαγή και χρήση 

επιστημονικών πληροφοριών, με 

παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για τους 

εμπλεκόμενους φορείς των 

αναπτυσσόμενων χωρών, στις οποίες 

πρέπει να βελτιωθεί το τοπικό ερευνητικό 

δυναμικό, και η συνεργασία των οποίων 

με τους εταίρους της Ένωσης θα 

βοηθήσει στην αντιμετώπιση κοινών, 

παγκόσμιων προκλήσεων, 

συνεισφέροντας στην ερευνητική 

αριστεία της Ένωσης. Για να ενισχυθούν 

η κυκλοφορία και η αξιοποίηση των 

γνώσεων, θα πρέπει η δωρεάν ανοικτή 

πρόσβαση σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, η οποία περιλαμβάνεται 

ήδη στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, να 

αποτελέσει τη γενική αρχή για τις 

επιστημονικές δημοσιεύσεις που 

λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 

προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση σε 

άλλα επιστημονικά δεδομένα που 

παράγονται ή συλλέγονται στο πλαίσιο 
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δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνών, 

ούτως ώστε η ανοικτή πρόσβαση σε 

ανάλογα δεδομένα να καταστεί ο γενικός 

κανόνας έως το 2020. 

 

Τροπολογία  4 

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 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. Οι 

αρχές δεοντολογίας, όπως η Διακήρυξη 

του Ελσίνκι, επιβάλλουν να τίθενται στη 

διάθεση του κοινού τα επιστημονικά 

δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 

στο πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενων 

ερευνών, ανεξάρτητα από το αν τούτο 

συμβαίνει στην Ευρώπη ή αλλού στον 

κόσμο. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος (26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
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αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η υγεία, η 

εκπαίδευση, το διάστημα, το περιβάλλον, η 

βιώσιμη ενέργεια, η ανταγωνιστικότητα 

και οι ΜΜΕ, η εσωτερική ασφάλεια, ο 

πολιτισμός και τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, και με τα ταμεία για την 

πολιτική συνοχής και την πολιτική για την 

αγροτική ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να 

συμβάλλουν ειδικά στην ενίσχυση των 

εθνικών και περιφερειακών δυνατοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο 

έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. Η 

ανάπτυξη συνεργειών με τα προγράμματα 

εξωτερικής δράσης και ανάπτυξης της 

Ένωσης θα βοηθήσει επίσης να 

μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», με παράλληλη τήρηση της αρχής 

της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, 

που περιλαμβάνεται στο άρθρο 208 της 

ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  6 

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 διεθνή, εθνικά και 

περιφερειακά προγράμματα που 

υποστηρίζουν την έρευνα και την 

καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να 

λάβουν τη μορφή συμπράξεων μεταξύ 

δημοσίων φορέων. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 

και συμβάλλοντας στις διεθνείς 

δεσμεύσεις της Ένωσης, όπως η επίτευξη 

των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα πρέπει να συμβάλλει στις διεθνείς 

δεσμεύσεις της Ένωσης στον τομέα της 

βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα στην 
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 

Χιλιετίας και των επακόλουθων διεθνώς 

συμφωνημένων προσαρμογών τους. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 
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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. 

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, ευνοώντας 

μεταξύ άλλων τη συμμετοχή ερευνητών 

από αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα επιστημονικά δεδομένα που 

παράγονται ή συλλέγονται στο πλαίσιο 

δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνών οι 

οποίες πραγματοποιούνται σε ανθρώπινα 

όντα, για παράδειγμα στο πλαίσιο 

κλινικών δοκιμών, πρέπει να τίθενται στη 

διάθεση του κοινού και να είναι 

προσβάσιμα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18 α 

 Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών 

 (1) Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής 

των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών (περιλαμβανομένων εκείνων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 



 

RR\922943EL.doc 329/710 PE489.637v03-00 

 EL 

αναπτυξιακής συνεργασίας) και του 

αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 

εντός του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 

ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

(περιλαμβανομένων εκείνων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

αναπτυξιακής συνεργασίας) πρέπει να 

πραγματοποιείται ως μέρος της 

διαδικασίας αξιολόγησης και 

παρακολούθησης. 

 (2) Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ορίζοντας 2020, των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 

περιλαμβανομένων εκείνων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

αναπτυξιακής συνεργασίας. Για τον 

σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν το 

πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και άλλα 

χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 

περιλαμβανομένων των Διαρθρωτικών 

Ταμείων, για το σκοπό αυτό. 

 (3) Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

προγράμματος Ορίζοντας 2020 ζητείται η 

γνώμη των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών (περιλαμβανομένων εκείνων 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

αναπτυξιακής συνεργασίας). 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) χρηματοδοτική συνεισφορά της 

Ένωσης σε κοινές επιχειρήσεις που 

ιδρύονται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ 

δυνάμει του εβδόμου προγράμματος 

(α) χρηματοδοτική συνεισφορά της 

Ένωσης σε κοινές επιχειρήσεις που 

ιδρύονται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ 

δυνάμει του εβδόμου προγράμματος 
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πλαισίου, με την επιφύλαξη τροποποίησης 

των βασικών πράξεων τους· σε νέες 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

που συστήνονται βάσει του άρθρου 187 

της ΣΛΕΕ· και σε άλλους 

χρηματοδοτικούς φορείς που αναφέρονται 

στο άρθρο [55 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

περίπτωση v) ή vii)] του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. XX/2012 [νέος δημοσιονομικός 

κανονισμός]. Αυτή η μορφή συμπράξεων 

μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εφόσον 

δικαιολογείται από το πεδίο εφαρμογής 

των επιδιωκόμενων στόχων και το εύρος 

των απαιτούμενων πόρων· 

πλαισίου, με την επιφύλαξη τροποποίησης 

των βασικών πράξεων τους· σε νέες 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

που συστήνονται βάσει του άρθρου 187 

της ΣΛΕΕ· σε άλλες υπάρχουσες 

καινοτόμες εταιρικές σχέσεις έρευνας και 

καινοτομίας, όπως οι εταιρικές σχέσεις 

για την ανάπτυξη προϊόντων, και σε 

άλλους χρηματοδοτικούς φορείς που 

αναφέρονται στο άρθρο [55 παράγραφος 1 

στοιχείο β) περίπτωση v) ή vii)] του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [νέος 

δημοσιονομικός κανονισμός]. Αυτή η 

μορφή συμπράξεων μπορεί να υλοποιηθεί 

μόνον εφόσον δικαιολογείται από το πεδίο 

εφαρμογής των επιδιωκόμενων στόχων και 

το εύρος των απαιτούμενων πόρων· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) το εύρος του αντικτύπου στην 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τα 

κοινωνικοοικονομικά ζητήματα· 

(β) το εύρος του αντικτύπου στην 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τα 

κοινωνικοοικονομικά ζητήματα καθώς και 

τις κοινωνιακές προκλήσεις που είναι εκ 

φύσεως παγκόσμιες· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης 

για τις δημόσιες-ιδιωτικές συμπράξεις 

που δημιουργούνται ή χρηματοδοτούνται 

στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ορίζοντας 2020 συμμορφώνονται πλήρως 

προς τους κανόνες που προβλέπονται 

στον κανονισμό (ΕΕ) XX/XX 
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[Δημοσιονομικός Κανονισμός], όπως και 

προς τους κανόνες που προβλέπονται 

στον κανονισμό (ΕΕ) XX/XX [κανόνες 

συμμετοχής και διάδοσης στο πλαίσιο 

του Ορίζοντα2020] και σε κάθε άλλη 

σχετική παρέκκλιση που προβλέπεται 

εκεί. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες 

χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι 

επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες 

δράσεις του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής 

συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς προωθείται διαμέσου και στο 

εσωτερικό του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» για την επίτευξη ιδίως 

των ακόλουθων στόχων: 

1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες 

χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι 

επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες 

δράσεις του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής 

συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς προωθείται και 

ενσωματώνεται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» για την επίτευξη ιδίως 

των ακόλουθων στόχων: 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής. 

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης, 

όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινή 

αντίληψη για την ανάπτυξη και την 

Ατζέντα για την Αλλαγή, συμπλήρωση των 

προγραμμάτων της εξωτερικής και της 

αναπτυξιακής πολιτικής και συμβολή στην 

υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων στον 

τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και 

ειδικότερα στην επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και 
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των επακόλουθων διεθνώς 

συμφωνημένων προσαρμογών τους. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 

προώθηση της συνεργασίας με 

συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 

τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 

κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 

τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 

ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 

αναμενόμενο αντίκτυπο. 

2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 

προώθηση της συνεργασίας με 

συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 

τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 

κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 

τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 

ευκαιρίες της αγοράς, τις αναπτυξιακές 

τους ανάγκες, καθώς και τον αναμενόμενο 

αντίκτυπο. Περιλαμβάνουν δράσεις για 

την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας 

στις αναπτυσσόμενες χώρες και δράσεις 

συνεργασίας επικεντρωμένες στις 

συγκεκριμένες ανάγκες τους σε τομείς 

όπως η υγεία, περιλαμβανομένης της 

έρευνας σε παραμελημένες ασθένειες και 

επιδημίες, στη γεωργία, την αλιεία και το 

περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στις προτεραιότητες συνεργασίας 

λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 

πολιτικής της Ένωσης και οι ευκαιρίες 

συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και οι 

ενδεχόμενες αδυναμίες των συστημάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων 

χωρών. 

Στις προτεραιότητες συνεργασίας 

λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 

πολιτικής της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 

και αναπτυξιακών πολιτικών, και οι 

ευκαιρίες συνεργασίας με τρίτες χώρες, 

καθώς και οι ενδεχόμενες αδυναμίες των 

συστημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των 

τρίτων χωρών. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι πολιτικές συντονισμού θα 

λειτουργήσουν επιπλέον παράλληλα με τις 

πολιτικές μετανάστευσης, ασύλου και 

ανάπτυξης προκειμένου να αποφεύγεται η 

απώλεια επιστημονικού δυναμικού για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιήσει 

δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας 

σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων 

των μέτρων επικοινωνίας σχετικά με τα 

στηριζόμενα έργα και αποτελέσματα. Ο 

προϋπολογισμός που διατίθεται στην 

επικοινωνία βάσει του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 

να συμβάλλει στην κάλυψη της εταιρικής 

επικοινωνίας των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο βαθμό 

που σχετίζονται με το γενικό στόχο του 

παρόντος κανονισμού. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιήσει 

δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας 

σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων 

των μέτρων επικοινωνίας σχετικά με τα 

στηριζόμενα έργα και αποτελέσματα. 

Προκειμένου να αυξηθούν η κυκλοφορία 

και η εκμετάλλευση των γνώσεων και να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα 

της ερευνητικής προσπάθειας, η ελεύθερη 

και ανοικτή τηλεματική πρόσβαση σε 

επιστημονικές δημοσιεύσεις, η οποία 

περιλαμβάνεται ήδη στο έβδομο 

πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να 

αποτελέσει τη γενική αρχή για 

επιστημονικές δημοσιεύσεις που 

λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 

το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Η 

ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση σε 

επιστημονικά δεδομένα που παράγονται ή 

συλλέγονται στο πλαίσιο ερευνών που 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

προωθηθεί και να δοκιμαστεί. Ο 
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προϋπολογισμός που διατίθεται στην 

επικοινωνία βάσει του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 

να συμβάλλει στην κάλυψη της εταιρικής 

επικοινωνίας των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο βαθμό 

που σχετίζονται με το γενικό στόχο του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται· 

(α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται, όπως οι ερευνητές 

από αναπτυσσόμενες ή τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 

μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 

επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 

χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 

επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 

να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 

συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 

γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 

και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 

δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 

τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 

με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 

είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 

μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 

επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 

χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 

επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 

να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 

συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 

γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 

και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 

δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 

τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 

με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 

είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 
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πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 

δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 

συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 

με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 

κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη 

των καινοτομιών από την αγορά. 

πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 

δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 

συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 

με γνώμονα τους τελικούς χρήστες. Θα 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 

αυτών με τη χρήση καινοτόμων μέσων 

χρηματοδότησης της έρευνας, όπως 

βραβείων καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα 

των προκλήσεων και της στενής τους 

σχέσης με τις εξωτερικές πολιτικές και 

τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, η 

στρατηγική συνεργασία με τρίτες χώρες 

θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 

παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 

συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». 

(The last paragraph of Annex I–paragraph 16 of the Commission text has been modified and 

becomes new paragraph 15(a)) 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες, στις οποίες περιλαμβάνονται 

ζητήματα πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

καθώς και στα κοινωνικά και πολιτιστικά 

δικαιώματα, θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 
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στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 

επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 

βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 

σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 

παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 

προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία 

με τρίτες χώρες θα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης. 

Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια 

στήριξη για διεθνή συνεργασία στο 

πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 

και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς». 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 

επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 

βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 

σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – σημείο 1.3 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 

στόχο να καταδείξει: ότι στους 

διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 

συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 

χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 

επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 

ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση 

και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 

ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει 

σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα 

ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 

καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. 

Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια 

μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 

Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 

1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 

παραπομπές. . Επιπροσθέτως, αποσκοπεί 

σε σημαντική αύξηση του αριθμού των 

άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους 

οποίους χρηματοδοτεί, και σε 

συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών 

πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για 

Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως 

στόχο να καταδείξει: ότι στους 

διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ 

συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η 

χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε 

επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης 

ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση 

και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 

ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει 

σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα 

ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 

καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. 

Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια 

μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της 

Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 

1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 

παραπομπές. . Επιπροσθέτως, αποσκοπεί 

σε σημαντική αύξηση του αριθμού των 

άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης , 

παρέχοντας στήριξη στις νέες ερευνήτριες 

από αναπτυσσόμενες χώρες, και σε 

συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών 

πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για 
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τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών. τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – σημείο 3.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 

ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 

τις ικανότητές τους μέσω της 

κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 

και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 

επανέναρξης της ερευνητικής 

σταδιοδρομίας μετά από διακοπή. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 

ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 

τις ικανότητές τους μέσω της 

κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 

και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, 

παρέχοντας στους ερευνητές τη 

δυνατότητα για κατάρτιση και ενίσχυση 

των γνώσεών τους σε υψηλού επιπέδου 

ερευνητικούς οργανισμούς τρίτων χωρών. 

Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 

επανέναρξης της ερευνητικής 

σταδιοδρομίας μετά από διακοπή. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων 

ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 

καινοτομίας μέσω συμπράξεων 

πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 

επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 

κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 

εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως. 

Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων 

ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 

καινοτομίας μέσω συμπράξεων 

πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 

επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 

κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 

εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως. 

Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες και 

ειδικότερα η ενίσχυση επιστημονικών 

συμπράξεων μεταξύ της Ένωσης και 

χωρών μέσου εισοδήματος και 
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αναπτυσσόμενων χωρών.  

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι 

συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 

χάραξης πολιτικής και των φορέων 

χρηματοδότησης, τα εργαλεία 

χαρτογράφησης και παρακολούθησης για 

τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 

δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. 

Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι 

συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων 

χάραξης πολιτικής και των φορέων 

χρηματοδότησης, τα εργαλεία 

χαρτογράφησης και παρακολούθησης για 

τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 

δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. Οι 

ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές 

υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων τους στον τομέα των 

διεθνών σχέσεων και καλούνται σε 

διαβούλευση κατά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για διεθνή συνεργασία στην 

έρευνα. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί το θέμα 

των συμπράξεων με αναπτυσσόμενες 

χώρες στον τομέα των υποδομών 

έρευνας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της 

Κοινής Στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση 

Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική 

χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική 

πολιτική για την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη», καθώς και 

στην επίτευξη των στόχων της 

διαστημικής πολιτικής της Ένωσης.  

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση 

Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική 

χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική 

πολιτική για την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη». Θα 

συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των 

στόχων της πολιτικής της Ένωσης αλλά 

και στην εκπλήρωση των διεθνών 

δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στους 

τομείς του διαστήματος, της υγείας, του 

περιβάλλοντος, της ενέργειας και της 

επισιτιστικής ασφάλειας.  

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 

αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 

πληροφορίες ζωτικής σημασίας για 

πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 

ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 

της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 

ερωτήματα, και συμβάλλει στο να 

διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως 

σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η 

διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις 

δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 

διάστημα, αλλά επί του παρόντος είναι 

κατακερματισμένη σε εθνικά προγράμματα 

τα οποία διεξάγονται από ένα υποσύνολο 

κρατών μελών της Ένωσης. Απαιτούνται 

συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης και 

Το διάστημα είναι ένας ταχέως 

αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει 

πληροφορίες ζωτικής σημασίας για 

πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, 

ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες 

της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά 

ερωτήματα αλλά και σε παγκόσμιες 

προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος, 

και συμβάλλει στο να διασφαλίσει τη θέση 

της Ένωσης ως σημαντικού παίκτη στη 

διεθνή σκηνή. Η διαστημική έρευνα 

υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες που 

αναλαμβάνονται στο διάστημα, αλλά επί 

του παρόντος είναι κατακερματισμένη σε 

εθνικά προγράμματα τα οποία διεξάγονται 

από ένα υποσύνολο κρατών μελών της 
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επενδύσεις στην έρευνα του διαστήματος 

(βλ. άρθρο 189 της ΣΛΕΕ) προκειμένου να 

διατηρηθεί το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, να διασφαλιστεί η 

διαστημική υποδομή της Ένωσης, όπως το 

Galileo, και να υποστηριχθεί ο 

μελλοντικός ρόλος της Ένωσης στο 

διάστημα. Επιπλέον, καινοτόμες κατάντη 

υπηρεσίες και εφαρμογές που 

χρησιμοποιούν πληροφορίες προερχόμενες 

από το διάστημα αποτελούν σημαντική 

πηγή οικονομικής ανάπτυξης και 

δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

Ένωσης. Απαιτούνται συντονισμός σε 

επίπεδο Ένωσης και επενδύσεις στην 

έρευνα του διαστήματος (βλ. άρθρο 189 

της ΣΛΕΕ) προκειμένου να διατηρηθεί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να 

διασφαλιστεί η διαστημική υποδομή της 

Ένωσης, όπως το Galileo, και να 

υποστηριχθεί ο μελλοντικός ρόλος της 

Ένωσης στο διάστημα. Επιπλέον, 

καινοτόμες κατάντη υπηρεσίες και 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν 

πληροφορίες προερχόμενες από το 

διάστημα αποτελούν σημαντική πηγή 

οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 

θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα 

συμβάλλουν στην υλοποίηση των 

εξωτερικών στόχων και των διεθνών 

δεσμεύσεων της Ένωσης, για παράδειγμα 

στους τομείς του περιβάλλοντος και της 

ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές κρίσεις. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 

συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 

υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 

σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 

όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η 

πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 

πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 

υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 

ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 

προερχόμενες από το διάστημα. Ο 

παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 

αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 

συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 

Κίνα, Νότια Αμερική). Η ευρωπαϊκή 

βιομηχανία είναι προς το παρόν 

σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 

κατηγορίας για εμπορικούς και 

επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 

Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά 

συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων 

υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής 

σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, 

όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η 

πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές 

πληροφορίες. Η διαμόρφωση και 

υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 

ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες 

προερχόμενες από το διάστημα. Ο 

παγκόσμιος τομέας του διαστήματος 

αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται 

συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. 

Αφρική, Κίνα, Νότια Αμερική). Η 

ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι προς το παρόν 

σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης 

κατηγορίας για εμπορικούς και 

επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του 



 

RR\922943EL.doc 341/710 PE489.637v03-00 

 EL 

παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 

της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. 

Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 

διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 

εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 

έντονα ανταγωνιστική αγορά. 

Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 

ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 

έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 

σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 

των τελευταίων δεκαετιών στις 

γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 

αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 

ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 

διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 

παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση 

της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. 

Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να 

διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της 

εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την 

έντονα ανταγωνιστική αγορά. 

Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους 

ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους 

έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο 

σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις 

των τελευταίων δεκαετιών στις 

γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με 

αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο 

ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να 

διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 

το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 

ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 

απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 

ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 

για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 

τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 

μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 

μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα 

προβλέπεται για όλους τους τύπους 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη 

τεχνολογικών καινοτομιών και των 

κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού 

καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το 

χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη 

φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 

κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 

καινοτομίες και αυξάνοντας την 

Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για 

το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις 

ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και 

απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει 

ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο 

για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους 

τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν 

μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να 

μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν, και οι 

οποίες, στο θέμα του ανοίγματος των 

εξωτερικών αγορών, ασκούν πολιτικές 

εστιασμένες στην κοινωνική εταιρική 

ευθύνη, ιδιαίτερα όταν 

δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες 

χώρες. Θα προβλέπεται για όλους τους 

τύπους καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών 

στις υπηρεσίες, των μη τεχνολογικών 

καινοτομιών και των κοινωνικών 

καινοτομιών. Σκοπός είναι η ανάπτυξη και 
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εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. 

αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας 

των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το χάσμα 

χρηματοδότησης κατά την πρώιμη φάση 

της έρευνας και καινοτομίας υψηλού 

κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες 

καινοτομίες και αυξάνοντας την 

εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 

καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 

διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 

υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 

παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 

περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 

αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 

και πρόωρων θανάτων, και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 

και οικονομικό κόστος. 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 

καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 

διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 

υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 

παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 

περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 

αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 

και πρόωρων θανάτων, και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 

και οικονομικό κόστος. Τα νέα μοντέλα 

χρηματοδότησης και διάδοσης της 

έρευνας, όπως τα βραβεία καινοτομίας, 

έχουν ουσιαστική σημασία για την 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και για τη δυνατότητα των 

ερευνητών στην Ευρώπη και τον 

υπόλοιπο κόσμο να συμβάλλουν όσο το 

δυνατόν πιο ενεργά και αποτελεσματικά. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 

φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 

παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 

φυματίωση, ελονοσία και παραμελημένες 

νόσοι), αντιπροσωπεύουν το 41% των 1,5 
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το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 

αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 

ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 

στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 

προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 

επιδημίες και την απειλή αύξησης της 

αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα. 

δισεκατομμυρίων αναπροσαρμοσμένων 

λόγω αναπηρίας ετών ζωής παγκοσμίως, 

με το 8% εξ αυτών στην Ευρώπη. Πρέπει 

επίσης να υπάρξει προετοιμασία για τις 

νεοεμφανιζόμενες και επανεμφανιζόμενες 

επιδημίες και την απειλή αύξησης της 

αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα. Ο 

συγκεκριμένος τομέας των ζωονόσων 

χρειάζεται προσοχή στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, όπως και οι άλλες 

υποστηριζόμενες δραστηριότητες που 

επικεντρώνονται στην υγεία των ζώων. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.1 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 

φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 

ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 

αποτελεσματικές. Πρέπει να 

αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 

στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 

για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 

αποτελεσματικά και κατάλληλα 

συστήματα υγείας. 

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 

φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 

ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 

αποτελεσματικές. Πρέπει να 

αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 

στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 

για όλους τους Ευρωπαίους παγκοσμίως, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

καλύτερη δυνατή υγεία τους, η πρόσβαση 

σε αποτελεσματικά και κατάλληλα 

συστήματα υγείας. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ασθένειες και η φυσική ανικανότητα 

δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 

κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 

καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 

και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 

αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 

να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 

Οι ασθένειες και η φυσική ανικανότητα 

δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 

κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 

καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε 

σύμπραξη με τις τρίτες χώρες μπορεί και 

πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 

αντιμετώπιση των εν λόγω παγκόσμιων 



 

PE489.637v03-00 344/710 RR\922943EL.doc 

EL 

όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 

υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 

παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 

υγεία και την ευεξία. 

προκλήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην 

επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 

χιλιετίας, και να παράσχει καλύτερη υγεία 

και ευεξία για όλους, και να διασφαλίσει 

στην Ευρώπη υπεροχή στις ταχύτατα 

αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές για 

καινοτομίες στην υγεία και την ευεξία. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 

στην έρευνα για τη βελτίωση της 

θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 

ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 

και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 

του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 

απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 

παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 

καινοτόμα, κλιμακούμενα και 

αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 

παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 

καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 

περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 

απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 

μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 

της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 

πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 

ομάδων. 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 

στην έρευνα για τη βελτίωση της 

θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 

ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 

και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 

του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 

απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 

παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 

καινοτόμα, κλιμακούμενα, 

αποτελεσματικά και προσιτά προϊόντα, 

στρατηγικές, παρεμβάσεις και υπηρεσίες. 

Επιπλέον, η καταλληλότητα αυτών των 

προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 

και, σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, 

απαιτεί μια απάντηση που να 

χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 

συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 

μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 

πολυτομεακών ομάδων σε παγκόσμιο 

επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 

ικανότητας έρευνας και ανάπτυξης σε 

περιοχές με ενδημικές ασθένειες. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
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και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 

απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 

και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 

πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 

της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 

βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η σύσταση 

μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 

διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 

χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 

ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 

στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 

ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 

απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 

αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 

ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 

χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 

εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 

σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 

υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 

διαβίωσης. 

και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 

απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 

και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 

πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 

της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 

βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η διεθνής συνεργασία 

ανάμεσα σε ερευνητές προκειμένου να 

επιτευχθεί η αναγκαία κρίσιμη μάζα και 

εμπειρογνωμοσύνη, η σύσταση 

μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 

διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 

χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 

ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 

στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 

ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 

απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 

αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 

ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 

χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 

εξατομικευμένων φαρμάκων, διάγνωση 

και θεραπεία σχετιζόμενων με τη 

φτώχεια, παραμελημένων και σπάνιων 
νόσων, όπως επίσης μη μεταδιδόμενων 

νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 

υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 

διαβίωσης. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
Οι σχετιζόμενες με τη φτώχεια και οι 

παραμελημένες νόσοι συνιστούν 

παγκόσμιο πρόβλημα και τα κενά στην 

έρευνα πρέπει να καλυφθούν με την 

ανάπτυξη καινοτομίας με γνώμονα τις 

ανάγκες των ασθενών. Ο αυξανόμενος 

επιπολασμός αυτού του είδους των 

νεοεμφανιζόμενων ή επανεμφανιζόμενων 

μολυσματικών νόσων στην ευρωπαϊκή 

περιφέρεια –που αποτελεί συχνά 

απόρροια της αλλαγής του κλίματος, αλλά 
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και της παγκόσμιας μετακίνησης 

πληθυσμών– καθώς και το διογκούμενο 

πρόβλημα της αντοχής σε 

αντιμικροβιακά φάρμακα, υπογραμμίζουν 

με τη σειρά τους την ανάγκη για μια 

συνολική, διεθνώς συντονισμένη 

προσέγγιση και αύξηση της δημόσιας 

στήριξης της έρευνας και ανάπτυξης σε 

σχέση με τις ασθένειες αυτές που κάθε 

χρόνο σκοτώνουν εκατομμύρια 

ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.2 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 

Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 

πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 

έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 

ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 

προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 

δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 

νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 

λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 

διαλειτουργικές και στηρίζονται από 

καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 

συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 

συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 

του ΕΧΕ. Θα αλληλεπιδρά επίσης, όταν 

και όπως χρειάζεται, με δραστηριότητες 

που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 

και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 

Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 

γήρανση. 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 

Ένωσης και να ευοδωθούν οι στόχοι 

μακροπρόθεσμα, θα παρασχεθεί στήριξη 

στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 

έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 

ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 

προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 

δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 

νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 

λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 

διαλειτουργικές και στηρίζονται από 

καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 

συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 

συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 

του ΕΧΕ. Επίσης, θα συμπληρώνει και θα 

δημιουργεί συνέργειες, όταν και όπως 

χρειάζεται, με δραστηριότητες που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη», 

των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 

Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 

γήρανση, των συμπερασμάτων του 

Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ 

στην παγκόσμια υγεία και των 

εξωτερικών προγραμμάτων και των 
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διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον 

τομέα της παγκόσμιας υγείας. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.3 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 

που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 

κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 

υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 

κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 

της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 

προς το κόστος προγραμμάτων 

προσυμπτωματικού ελέγχου και η 

βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 

σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 

επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 

ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 

εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 

τη βελτίωση της διαχείρισης και της 

πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 

ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 

κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 

δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 

των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 

γήρανση, η ανεξάρτητη και 

υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 

του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 

του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, η βελτίωση των 

επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 

που σχετίζονται με το περιβάλλον, το 

κλίμα και τη φτώχεια), η βελτίωση της 

προαγωγής της υγείας και της πρόληψης 

ασθενειών· η κατανόηση των ασθενειών 

και η βελτίωση της διάγνωσης, η ανάπτυξη 

αποδοτικών ως προς το κόστος 

προγραμμάτων προσυμπτωματικού 

ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 

προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 

βελτίωση της επιτήρησης και της 

ετοιμότητας, η ανάπτυξη νέων και 

καλύτερων προληπτικών εμβολίων, 

θεραπειών και αγωγών· η χρήση 

φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση της 

διαχείρισης και της πρόβλεψης ασθενειών, 

η ανάπτυξη προσαρμοσμένων αγωγών 

και η θεραπεία ασθενειών· η μεταφορά 

γνώσεων στην κλινική πράξη και οι 

κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των 

ψυχοκοινωνικών πτυχών· η βελτίωση των 

ρυθμιστικών διαδικασιών και η 

υποστήριξη των δραστηριοτήτων που 

αφορούν την πρόσβαση· η καλύτερη 

συλλογή και χρήση των δεδομένων για την 

υγεία· οι τυποποιημένες τεχνικές 

ανάλυσης δεδομένων· η υγιής και ενεργός 

γήρανση, η ανεξάρτητη και 

υποβοηθούμενη διαβίωση· η ενδυνάμωση 

του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 

του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, η βελτίωση των 
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τεχνολογίες και προσεγγίσεις. επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

διαφορών και των ανισοτήτων στον τομέα 

της υγείας, με λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 

τεχνολογίες και προσεγγίσεις, ιδίως σε 

σχέση με τη χρηματοδότηση της έρευνας 

και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της, 

προκειμένου να καθίσταται η γνώση 

κοινό κτήμα, ώστε να διευκολυνθεί και να 

επιταχυνθεί η καινοτομίας στους 

συγκεκριμένους τομείς. Σε όλες αυτές τις 

δραστηριότητες λαμβάνεται κατάλληλα 

υπόψη η ανάλυση φύλου. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 1.3 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις όσον αφορά το μέλλον της 

ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης, 

και να διασφαλιστούν οι παραπάνω 

στόχοι, θα πρέπει να διατεθεί κατάλληλη 

ενωσιακή χρηματοδότηση για 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

στον συγκεκριμένο τομέα.   

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 
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φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 

(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 

για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 

παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 

τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 

τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 

παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 

γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 

περίπου των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 

μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 

παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 

προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 

έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 

πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 

πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 

προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 

ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 

πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 

αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 

περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 

παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 

βιολογικής προέλευσης απόβλητα 

(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 

εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 

εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 

υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 

πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 

δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 

Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι το 

30% του συνόλου των τροφίμων που 

παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 

καταλήγουν στα απορρίμματα. 

Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 

μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 

στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 

εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 

εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 

παρασίτων και ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 

των παθογόνων μικροοργανισμών που 

βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 

φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 

(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 

για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 

παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 

τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 

τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 

παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 

γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 

περίπου των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 

μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 

παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 

προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 

έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 

πρέπει να εξασφαλίσει βιώσιμο και 

επαρκή εφοδιασμό πρώτων υλών, 

ενέργειας και βιομηχανικών προϊόντων, 

υπό συνθήκες μείωσης των ορυκτών 

πόρων άνθρακα (η παραγωγή πετρελαίου 

και υγροποιημένου φυσικού αερίου 

αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 60% 

έως το 2050), διατηρώντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητά της. Τα βιολογικής 

προέλευσης απόβλητα (εκτιμάται ότι 

ανέρχονται στα 138 εκατομμύρια τόνους 

ετησίως στην Ένωση, εκ των οποίων το 

40% καταλήγει σε χώρο υγειονομικής 

ταφής) αποτελούν τεράστιο πρόβλημα και 

κοστίζουν, παρά το υψηλό δυναμικό 

προστιθέμενης αξίας τους. Παραδείγματος 

χάριν, υπολογίζεται ότι το 30% του 

συνόλου των τροφίμων που παράγονται 

στις ανεπτυγμένες χώρες καταλήγουν στα 

απορρίμματα. Απαιτούνται σημαντικές 

αλλαγές για τη μείωση του εν λόγω 

ποσοστού κατά 50% στην Ένωση έως το 

2030. Επιπλέον, τα εθνικά σύνορα δεν 

παρεμποδίζουν την εξάπλωση των ζωικών 

και φυτικών παρασίτων και ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 

των παθογόνων μικροοργανισμών που 

βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 
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αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 

ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 

αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 

επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 

διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 

πληθώρα προσεγγίσεων. 

αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 

ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 

αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 

επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 

διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 

πληθώρα προσεγγίσεων.  

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 2.2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 

αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 

ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 

«Γεωργική παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 

Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για την Αλλαγή του 

Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 

θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 

για τη δασοκομία, της θεματικής 

στρατηγικής για το έδαφος, της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 

Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 

για την καινοτομία και της βιομηχανικής 

πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 

βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 

των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 

των ζώων και την ευημερία και 

κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 

του περιβάλλοντος, της υγείας και της 

ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της δράσης για το 

κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 

αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 

ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 

«Γεωργική παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 

Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για την Αλλαγή του 

Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 

θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 

για τη δασοκομία, της θεματικής 

στρατηγικής για το έδαφος, της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 

Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 

για την καινοτομία και της βιομηχανικής 

πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 

βοήθειας, των διεθνώς συμφωνημένων 

δεσμεύσεων αναφορικά με την παγκόσμια 

επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη, των 

στρατηγικών για την υγεία των φυτών, των 

στρατηγικών για την υγεία των ζώων και 

την ευημερία και κανονιστικών πλαισίων 

για την προστασία του περιβάλλοντος, της 
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καλύτερη ενσωμάτωση της έρευνας και 

της καινοτομίας στον τομέα της 

βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 

ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, θα 

παράσχει αποτελέσματα μόχλευσης, θα 

αυξήσει τη σημασία για την κοινωνία και 

θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών 

και ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας. 

υγείας και της ασφάλειας, την προώθηση 

της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της 

δράσης για το κλίμα, και τη μείωση των 

αποβλήτων. Η καλύτερη ενσωμάτωση του 

πλήρους κύκλου από τη βασική έρευνα 

ως την καινοτομία στον τομέα της 

βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 

ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 

προστιθέμενη αξία τους, θα παράσχει 

αποτελέσματα μόχλευσης, θα αυξήσει τη 

σημασία για την κοινωνία, θα προσφέρει 

υγιεινά είδη διατροφής και θα συμβάλλει 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιώσιμης 

διαχείρισης γαιών, θαλασσών και 

ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 

ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 

ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 

πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος και του μετριασμού της. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 

γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 

αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 

αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 

πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 

αγροτικές περιοχές. 

Σκοπός είναι η εξασφάλιση του 

παγκόσμιου εφοδιασμού με τρόφιμα, 

ζωοτροφές, βιομάζα και άλλες πρώτες 

ύλες, με ταυτόχρονη διασφάλιση των 

φυσικών πόρων, εντός και εκτός ΕΕ, και 

ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης 

της αλλαγής του κλίματος και της 

αρπαγής της γης στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Οι δραστηριότητες θα 

επικεντρωθούν παγκοσμίως σε πιο 

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 

γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 

αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 

αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 

πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 

αγροτικές περιοχές. Πρέπει να δοθεί 

προσοχή στην υγεία και τη διαχείριση του 

ζωικού κεφαλαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων και 

των θεραπειών ασθενειών, μεταξύ άλλων 



 

PE489.637v03-00 352/710 RR\922943EL.doc 

EL 

και τροπικών. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 3.2 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε διεθνές επίπεδο, η ανάληψη δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης δημιουργεί «κρίσιμη 

μάζα» προσελκύοντας το ενδιαφέρον 

άλλων πρωτοπόρων της τεχνολογίας και 

προάγοντας τις διεθνείς συμπράξεις για την 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Αυτό θα 

διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

διεθνών εταίρων και Ένωσης με σκοπό την 

ανάληψη κοινής δράσης όπου υπάρχει 

αμοιβαίο όφελος και συμφέρον. 

Σε διεθνές επίπεδο, η ανάληψη δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης δημιουργεί «κρίσιμη 

μάζα» προσελκύοντας το ενδιαφέρον 

άλλων πρωτοπόρων της τεχνολογίας και 

προάγοντας τις διεθνείς συμπράξεις για την 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Αυτό θα 

διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

διεθνών εταίρων και Ένωσης με σκοπό την 

ανάληψη κοινής δράσης όπου υπάρχει 

αμοιβαίο όφελος και συμφέρον. Στο 

πλαίσιο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στις πρωτοβουλίες και τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της Ένωσης που αφορούν την 

καθολική πρόσβαση στην ενέργεια, και 

την προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος και τον μετριασμό των 

επιπτώσεών της. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 6.1 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 

λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 

απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 

ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 

έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 

μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 

καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 

πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 

επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 

Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 

υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 

που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 

λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 

απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 

ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 

έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 

μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 

καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 

πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 

επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 

Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 

υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 

που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 
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προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 

επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 

αλληλεγγύης, συντονισμού και 

δημιουργικότητας που καθιστούν την 

Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 

ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 

σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 

κόσμου. Απαιτείται μια περισσότερο 

στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 

με τρίτες χώρες. Τέλος, επειδή οι πολιτικές 

ασφαλείας πρέπει να αλληλεπιδρούν με 

διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές, η 

ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 

έρευνας με αντικείμενο την ασφάλεια θα 

αποτελέσει σημαντική πτυχή της εν λόγω 

πρόκλησης. 

προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 

επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 

αλληλεγγύης, συντονισμού και 

δημιουργικότητας που καθιστούν την 

Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 

ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 

σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 

κόσμου. Απαιτείται μια περισσότερο 

στρατηγική και ανοικτή προσέγγιση της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες, με 

στοχευμένη δράση για την προώθηση και 

στήριξη της διεθνούς συνεργασίας. Τέλος, 

επειδή οι πολιτικές ασφαλείας πρέπει να 

αλληλεπιδρούν με διαφορετικές 

κοινωνικές πολιτικές, η ενίσχυση της 

κοινωνιακής διάστασης της έρευνας με 

αντικείμενο την ασφάλεια θα αποτελέσει 

σημαντική πτυχή της εν λόγω πρόκλησης. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 

και την καινοτομία, και η προώθηση 

συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 

ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 

και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 

την καινοτομία. 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 

και την καινοτομία, και η προώθηση 

συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 

καινοτομίας με τη συμμετοχή τρίτων 

χωρών. Θα παρασχεθεί ιδιαίτερη στήριξη 

στην ανάπτυξη του ΕΧΕ και την ανάπτυξη 

πλαισίου συνθηκών για την καινοτομία. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) η προώθηση της συνεκτικής και (δ) η προώθηση της συνεκτικής και 
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αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες 

χώρες. 

αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες 

χώρες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 

πρόσβαση στα αποτελέσματα των 

ερευνών και σε σχετικό πληροφοριακό 

υλικό. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 

(2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nils Torvalds 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 

κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 

πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 

νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 

του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 

επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με πρόταση 

κανονισμού που να ορίζει το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-

2020· 
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Τροπολογία  2 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 

Ιουνίου 2011 με θέμα «Επένδυση στο 

μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική 

και βιώσιμη Ευρώπη1 χωρίς 

αποκλεισμούς· επαναλαμβάνει ότι 

απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 

για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να 

είναι σε θέση η Ένωση να ανταποκριθεί 

αφενός στις υπάρχουσες προτεραιότητες 

πολιτικής και στα νέα καθήκοντα που 

προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και, 

αφετέρου, σε απρόβλεπτα γεγονότα· 

επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του 

επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ 

τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το 

επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο 

μια περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη 

των συμφωνημένων στόχων και 

δεσμεύσεων της Ένωσης και στην αρχή 

της ενωσιακής αλληλεγγύης· αν το 

Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την 

προσέγγιση αυτή, ας προσδιορίσει σαφώς 

ποιες από τις πολιτικές της 

προτεραιότητες ή ποια προγράμματα θα 

μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εντελώς, 

παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία τους· 

 _______________ 

 1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266. 

 

Τροπολογία  3 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1γ. υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι στο ίδιο 
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ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ζητεί σημαντική αύξηση των σχετικών 

δαπανών από το 2013 και μετά, 

προκειμένου να βελτιωθεί, να τονωθεί και 

να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της 

έρευνας, της ανάπτυξης και της 

καινοτομίας στην Ένωση· 

 

Τροπολογία  4 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1δ. υπενθυμίζει περαιτέρω τη θέση του 

ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση 

δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που 

τονώνουν την ανάπτυξη της οικονομίας 

και την ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η 

έρευνα και η καινοτομία, σύμφωνα με τις 

αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 

αξίας και αριστείας· 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 
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καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας». 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας», και για τον λόγο αυτό είναι 

σημαντική η προώθηση ισχυρότερων 

συνεργειών και συμπληρωματικότητας με 

τα διαρθρωτικά ταμεία. Ωστόσο, η 

επιλογή των έργων που 

χρηματοδοτούνται βάσει της ιδέας της 

«κλίμακας αριστείας» πρέπει να 

στηρίζεται σε ορισμένα ποιοτικά 

πρότυπα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σταθερή επιτυχία τους, θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα έργα που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ιδέας 

«κλίμακα αριστείας» και να 

παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στη συνεδρίασή του της 4ης 

Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό 

(4) Στη συνεδρίασή του της 4ης 

Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό 
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Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να 

αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα 

εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και 

επενδύσεων για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ 

έως το 2014 και να επιτύχει μια 

πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας 

και καινοτομίας. 

Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να 

αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα 

εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και 

επενδύσεων για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ 

έως το 2014 και να επιτύχει μια 

πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας 

και καινοτομίας. Αυτό απαιτεί σημαντική 

αύξηση του προϋπολογισμού για την 

επόμενη επταετία ώστε να ενισχυθεί η 

ικανότητα καινοτομίας της Ένωσης, 

προσελκύοντας παράλληλα σημαντικά 

κονδύλια του ιδιωτικού τομέα για τις 

δραστηριότητές της. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 

έκκληση για ριζική απλούστευση της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με το 

ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 

υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 

Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 

μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 

μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 

του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 

προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 

πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 

2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας στο ψήφισμά του της 7ης 

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 

έκκληση για ριζική απλούστευση της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση και με τα 

ψηφίσματά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 

και της 8ης Ιουνίου 2011 τόνισε ότι 

οποιαδήποτε αύξηση των κονδυλίων 

πρέπει να συνδυαστεί με ριζική 

απλούστευση της χρηματοδότησης, 

υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 

Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 

μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 

μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 

του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 

προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 

πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 

2011 ενώ υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 
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Σεπτεμβρίου 2011. στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας και ζήτησε διπλασιασμό του 

προϋπολογισμού για την έρευνα και την 

καινοτομία στο επόμενο ΠΔΠ σε 

σύγκριση με το έβδομο πρόγραμμα 

πλαίσιο στο ψήφισμά του της 7ης 

Σεπτεμβρίου 2011. 

 ______________ 

 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P7_TA(2011)0266. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει, χωρίς να στρεβλώνει τον 

ανταγωνισμό, να στηρίζει όλες τις φάσεις 

της αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 
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ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση.  

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση.  

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14a) Η χρηματοδότηση δυνάμει του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» θα πρέπει να καθοδηγείται από την 

αρχή της αριστείας και να παρέχει σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεν θα 

πρέπει να αντικαταστήσει, αλλά, στην 

πραγματικότητα, να συμπληρώσει την 

εθνική χρηματοδότηση των έργων που 

σχετίζονται με την έρευνα. 

 

Τροπολογία  10 

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 

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρική 

απαίτηση 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 
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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.  

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 οι οποίες λαμβάνουν δεόντως 

υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και 

την εγγύτητά τους με την αγορά 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.  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15a) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα πρέπει να διασφαλίζει 

σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού 

φόρτου για τους δικαιούχους, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενώ 

ταυτόχρονα να καθιστά δυνατή μία 

διαφοροποιημένη προσέγγιση που να 

εξαρτάται από τον τύπο του δικαιούχου. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί η 

ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος 

(18) Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί η 

ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος 
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πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 

προηγούμενων προγραμμάτων, ιδίως όσον 

αφορά τη συνέχιση των πολυετών 

διακανονισμών για τη διαχείρισή τους, 

όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και 

διοικητικής βοήθειας.  

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 

προηγούμενων προγραμμάτων, ιδίως όσον 

αφορά τη συνέχιση των πολυετών 

διακανονισμών για τη διαχείρισή τους, 

όπως η χρηματοδότηση της απολύτως 

αναγκαίας τεχνικής και διοικητικής 

βοήθειας.  

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει σε συμπληρωματικά 

προγράμματα που θα προβλέπουν τη 

συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 

μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 

διακανονισμούς κατά την έννοια των 

άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει  - υπό συγκεκριμένους και 

διαφανείς όρους - σε συμπληρωματικά 

προγράμματα που θα προβλέπουν τη 

συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 

μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 

διακανονισμούς κατά την έννοια των 

άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21a) Για τη διασφάλιση της κατάλληλης 

ισορροπίας μεταξύ των δράσεων Ε&Α&Κ 

που βασίζονται στη συναίνεση και των 

πιο ριζοσπαστικών δράσεων Ε&Α&Κ, 

τουλάχιστον το 15% του προϋπολογισμού 

για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 

προκλήσεις» και για τον ειδικό στόχο 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» της 

προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 

θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με τη 
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λογική «από τη βάση προς την κορυφή», 

με γνώμονα την έρευνα. Επιπλέον, θα 

πρέπει να επιτευχθεί ορθή ισορροπία στο 

πλαίσιο των προτεραιοτήτων 

«Κοινωνιακές προκλήσεις» και 

«Βιομηχανική υπεροχή» μεταξύ των 

μικρότερων και των μεγαλύτερων έργων, 

λαμβάνοντας υπόψη την ειδική 

διάρθρωση ανά τομέα, τον τύπο 

δραστηριότητας, καθώς και το 

τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. Αυτές οι συνέργειες δεν θα 

πρέπει να διακυβεύουν την αρχή της 

αριστείας την οποία πρέπει να επιδιώκει 

το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ούτε να 

οδηγούν σε διπλή χρηματοδότηση των 

αυτών προγραμμάτων. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26a) Τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» όσο και η πολιτική 

συνοχής επιδιώκουν τη συνολική 

εναρμόνιση με τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, μέσω των αντίστοιχων κοινών 

στρατηγικών πλαισίων τους. Ο νέος 

αυτός στρατηγικός προσανατολισμός 

απαιτεί την ενισχυμένη και 

συστηματοποιημένη συνεργασία 

αμφότερων των κοινών στρατηγικών 

πλαισίων (ΚΣΠ), ούτως ώστε να 

κινητοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 

έρευνας και καινοτομίας σε περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι 

συνέργειες, θα πρέπει να προβλεφθούν 

μέσα της «κλίμακας αριστείας» τόσο στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

όσο και στην πολιτική συνοχής, χωρίς να 

διακυβεύεται η αρχή της αριστείας. 

Αιτιολόγηση 

Παρότι επικεντρώνονται σε διαφορετικά ζητήματα, τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» όσο και η πολιτική συνοχής είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά συνέπεια, κρίνεται πραγματικά αναγκαία η διασφάλιση 

συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχής πρέπει, αφενός, να 

προετοιμάσει τους περιφερειακούς φορείς Ε&Κ για τη συμμετοχή τους σε έργα του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και, αφετέρου, να παράσχει τα μέσα για την άμεση 

αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη βασική έρευνα που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στην αγορά. Για να χτίσει 

γέφυρες μεταξύ δύο προγραμμάτων, το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να προσφέρει ορισμένα μέτρα 

για τον εντοπισμό δυναμικού («κέντρα αριστείας»), προβλέποντας τη χορήγηση σφραγίδας 

αριστείας για τα κέντρα αυτά 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26β) Οι ευρωπαϊκές, τοπικές, 

περιφερειακές καθώς και εθνικές αρχές 

καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας και στη διασφάλιση 

αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ 

των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, 

ιδίως όσον αφορά την προώθηση 

διασυνδέσεων μεταξύ του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 

διαρθρωτικών ταμείων, στο πλαίσιο των 

περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας 

για έξυπνη εξειδίκευση. Οι περιφέρειες 

καλούνται επίσης να διαδραματίσουν 

καίριο ρόλο στη διάδοση και την 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», καθώς και στην παροχή 

συμπληρωματικών χρηματοδοτικών 

μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 

δημοσίων συμβάσεων. 

Αιτιολόγηση 

Ως κύριοι φορείς του προγραμματισμού και της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, οι εθνικές 

και περιφερειακές αρχές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την ενίσχυση 

των απαραίτητων συνεργειών μεταξύ της εν λόγω πολιτικής και του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020». Προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για συνέργειες, οι 

περιφερειακές αρχές πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας 

για έξυπνη εξειδίκευση και να συμβάλουν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», με ιδιαίτερη έμφαση στη 

διαμόρφωση φιλικών συνθηκών στην αγορά, καθώς και φιλικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Οι δράσεις που θα αναληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 

στηρίξουν την υλοποίηση της ιδέας αυτής σε επίπεδο κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 

καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. 

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 

καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. 
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Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των 

ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 

Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 

εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους 

στόχους του «Νόμου για τις μικρές 

επιχειρήσεις» (Small Business Act). 

Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των 

ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 

Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 

εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους 

στόχους του «Νόμου για τις μικρές 

επιχειρήσεις» (Small Business Act). Το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 

πρέπει να προσφέρει τα απαραίτητα 

κίνητρα ώστε να προσελκύσει ΜΜΕ σε 

αυτού του είδους τη χρηματοδότηση σε 

επίπεδο Ένωσης και να παράσχει δέσμη 

κανόνων και μέσων που να βελτιώνουν 

σημαντικά την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 

όροι ανταγωνισμού για όλες τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 

παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 

σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των δημόσιων 

δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων 

στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της 

ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία 

αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η 

διατήρηση αναποτελεσματικών 

επιχειρήσεων. 

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 

όροι ανταγωνισμού για όλες τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 

παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 

σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 

ανάπτυξη και την καινοτομία, το οποίο 

βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση 

επανεξέτασης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 

η αποτελεσματικότητα των δημόσιων 

δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων 

στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της 

ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία 

αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η 

διατήρηση αναποτελεσματικών 

επιχειρήσεων. 
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Αιτιολόγηση 

Η υπερβολική μετάθεση της ισορροπίας προς τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης, 

προσανατολισμένης στην αγορά καινοτομίας ενδέχεται να επιφέρει στρεβλώσεις στον 

ανταγωνισμό και να αποβεί εις βάρος της πιο μακροπρόθεσμης βασικής έρευνας, η οποία 

αποτελεί συχνά την πηγή της ριζοσπαστικής, επαναστατικής καινοτομίας. Ως εκ τούτου, δεν θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το γράμμα, αλλά και το πνεύμα των κανόνων κρατικής 

ενίσχυσης για την Ε&Α. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (31a) Πρέπει να υπάρχει καλύτερος 

συντονισμός κατά τη διάθεση 

χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης και 

των κρατών μελών για την έρευνα και την 

καινοτομία προκειμένου να 

εξασφαλίζονται η συμπληρωματικότητα, 

η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η 

προβολή της δράσεως, αλλά και να 

επιτυγχάνονται καλύτερες συνέργειες. Στο 

πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης που 

προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, η 

Επιτροπή πρέπει να παρέχει 

συγκεκριμένες αποδείξεις, εφόσον 

υπάρχουν, της συμπληρωματικότητας και 

των συνεργειών που έχουν επιτευχθεί 

μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και 

των προϋπολογισμών των κρατών μελών 

για την επίτευξη του στόχου Ε&Α της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και 

του συνοπτικού δείκτη καινοτομίας της 

ίδιας στρατηγικής. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (32a) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
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2020» θα πρέπει να εξασφαλίζει μέγιστη 

διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατικό 

έλεγχο των καινοτόμων δημοσιονομικών 

μέσων και μηχανισμών που απορρέουν 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 

ειδικότερα όσον αφορά τη συνεισφορά 

τους, τόσο την αναμενόμενη όσο και την 

πραγματοποιηθείσα, για την επίτευξη 

στόχων της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

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. 

Αιτιολόγηση 

Σε μια συγκυρία δημοσιονομικών περιορισμών λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δεν θα πρέπει να υπονομεύονται έξυπνες επενδύσεις σε 

τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία. Οι δημόσιες 

χρηματοδοτικές προσπάθειες στους εν λόγω τομείς πρέπει να διατηρηθούν ή να ενταθούν και το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να έχει εν προκειμένω αντίκτυπο μόχλευσης. Από 

την άλλη πλευρά, η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης πρέπει να 

βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 

τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί 

δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 

εισαγωγή του παραρτήματος Ι. 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 

τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Εκτιμάται ότι, 

έως το 2030, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» αναμένεται να αυξήσει 

το ΑΕΠ κατά 0,92%, να αυξήσει τις 

εξαγωγές κατά 1,37%, να μειώσει τις 

εισαγωγές κατά 0,15% και να αυξήσει την 

απασχόληση κατά 0,40%. Οι σχετικοί 

δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 

εισαγωγή του παραρτήματος Ι.  

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της ΣΛΕΕ 
κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων 

που καθορίζονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 ως εξής: 

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες 

κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων 

που καθορίζονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 ως εξής: 

(α) επιστήμη αριστείας, 27.818 

εκατομμύρια ευρώ· 

(α) Επιστήμη αριστείας, 31,705 % του 

συνολικού προϋπολογισμού που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· 

(β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 

εκατομμύρια ευρώ· 

(β) Βιομηχανική υπεροχή, 22,544 % του 

συνολικού προϋπολογισμού που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· 



 

PE489.637v03-00 372/710 RR\922943EL.doc 

EL 

(γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 

εκατομμύρια ευρώ. 

(γ) Κοινωνιακές προκλήσεις, 39,589 % του 

συνολικού προϋπολογισμού που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· 

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 

δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 

άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών ανέρχεται σε 2.212 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 

δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 

άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών ανέρχεται σε ποσοστό 2,521% 

του συνολικού προϋπολογισμού που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

Η ενδεικτική κατανομή για τους ειδικούς 

στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 

και το μέγιστο συνολικό ποσό της 

συμμετοχής σε μη πυρηνικές άμεσες 

δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

παρατίθενται στο παράρτημα II. 

Η ενδεικτική κατανομή για τους ειδικούς 

στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 

και το μέγιστο συνολικό ποσό της 

συμμετοχής σε μη πυρηνικές άμεσες 

δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

παρατίθενται στο παράρτημα II. Οι 

ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την 

αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του 

κανονισμού για το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και 

της Διοργανικής Συμφωνίας της XX/201z 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα 

προϋπολογισμού και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 

μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 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 

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται με 

συνεισφορά ανερχόμενη το ανώτατο στο 

3,64% του συνολικού προϋπολογισμού 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1.  
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XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο 

κονδύλιο ύψους έως και 1.652 

εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με την 

επιφύλαξη της επανεξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 

Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 

παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως 

αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, από το 

ποσό για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 

ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες», στο πλαίσιο της 

προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 

που αναφέρεται στην παράγραφο 2 

στοιχείο β) και από το ποσό για την 

προτεραιότητα «Κοινωνιακές 

προκλήσεις» που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 στοιχείο γ). 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι ετήσιες πιστώσεις για το ΕΙΚΤ 

εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή με την επιφύλαξη 

των διατάξεων του κανονισμού για το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-

2020 και της Διοργανικής Συμφωνίας της 

XX/201z μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε 

θέματα προϋπολογισμού. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
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απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 

και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι 

διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος 

άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, μετά την 

ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 

στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, στο 

πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 

προϋπολογισμού, να αναθεωρήσει τα ποσά 

που καθορίζονται για τις προτεραιότητες 

στην παράγραφο 2 και στην ενδεικτική 

κατανομή ανά ειδικούς στόχους στο 

πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων που 

καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να 

μεταφέρει πιστώσεις μεταξύ των 

προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων 

έως και 10% της συνολικής αρχικής 

χρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας και 

έως και 10% της αρχικής ενδεικτικής 

κατανομής για κάθε ειδικό στόχο. Αυτό 

δεν αφορά το ποσό που καθορίζεται για 

τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών στην παράγραφο 2, ούτε τη 

συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας που 

καθορίζεται στην παράγραφο 3. 

απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 

και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι 

διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος 

άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, μετά την 

ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 

στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, στο 

πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 

προϋπολογισμού και υπό την επιφύλαξη 

των αρμοδιοτήτων της δημοσιονομικής 

αρχής, να αναθεωρήσει τα ποσά που 

καθορίζονται για τις προτεραιότητες στην 

παράγραφο 2 και στην ενδεικτική 

κατανομή ανά ειδικούς στόχους στο 

πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων που 

καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να 

μεταφέρει πιστώσεις μεταξύ των 

προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων 

έως και 10% της συνολικής αρχικής 

χρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας και 

έως και 10% της αρχικής ενδεικτικής 

κατανομής για κάθε ειδικό στόχο. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β) – σημείο (iv α) (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iv α) οι χώρες ΕΖΕΣ που συμμετέχουν 

στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

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. 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

της επίτευξης και της λειτουργίας του 

ΕΧΕ, στην ευρύτερη συμμετοχή όλης της 

Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία, 
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. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15a 

 Ανθρώπινοι πόροι 

 Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

συμβάλλει στην προώθηση και 

ελκυστικότητα των σταδιοδρομιών των 

ερευνητών ανά την Ευρώπη. Ως εκ 

τούτου, πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο 

που να προωθεί τη δημιουργία μιας 

ενιαίας αγοράς για ερευνητές. 
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Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 

αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 

ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

στο δικαίωμα στη σωματική και 

διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 

δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 

και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού 

επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 

αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 

ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

στο δικαίωμα στη σωματική και 

διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 

δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 

λόγω εθνικότητας, εθνοτικής καταγωγής, 

αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

ηλικίας, φύλου ή γενετήσιου 

προσανατολισμού και στην ανάγκη 

διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας 

της ανθρώπινης υγείας. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17a 

 Συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία 

 Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος 

έρευνας και καινοτομίας στο εσωτερικό 

της Ένωσης, καθιστώντας δυνατή την 

ανάπτυξη συνεργειών με την πολιτική 

συνοχής για τη στήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής 

συμπληρωματικών μέτρων με 

συντονισμένο τρόπο. Εφόσον είναι 

εφικτό, θα προωθηθεί η 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 

μέσων και θα ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή 

η συνδυασμένη χρηματοδότηση, υπό την 

επιφύλαξη της αρχής της αριστείας.  Το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

συμβάλει στην αξιολόγηση των 
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δυνατοτήτων, στον εντοπισμό των 

καλύτερων κέντρων και στη βελτίωση 

της αναγνωρισιμότητάς τους, παρέχοντας 

τη σφραγίδα της αριστείας. 

Αιτιολόγηση 

Όπως ορίζεται στην προτεινόμενη νέα αιτιολογική σκέψη 26α, παρότι επικεντρώνονται σε 

διαφορετικά ζητήματα, τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» όσο και η πολιτική 

συνοχής είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Κατά συνέπεια, κρίνεται πραγματικά αναγκαία η διασφάλιση συνεργειών και 

συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχής πρέπει, αφενός, να προετοιμάσει τους 

περιφερειακούς φορείς Ε&Κ για τη συμμετοχή τους σε έργα του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» και, αφετέρου, να παράσχει τα μέσα για την άμεση αξιοποίηση και διάδοση 

των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη βασική έρευνα που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στην αγορά. 

 

Τροπολογία  33 

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». Η ποσοτική και 

ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 

ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 

μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 

παρακολούθησης. Ειδικότερα, η 

Επιτροπή εξασφαλίζει, στον μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό, τη συμμετοχή των ΜΜΕ 

στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020», παρέχοντας επίσης την 

απαραίτητη ενίσχυση που θα τους 

επιτρέψει να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 

και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 

χρηματοδότηση βάσει του εν λόγω 

προγράμματος. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 

αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15% 

του συνολικού συνδυασμένου 

προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 

προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 

να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 

αναμένεται να οδηγήσει (i) όχι μικρότερο 

από το 15% του συνολικού συνδυασμένου 

προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 

προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 

να διατεθεί στις ΜΜΕ και (ii) 50% των 

συμμετεχουσών ΜΜΕ που εισάγουν 

καινοτομίες οι οποίες είναι νέες για την 

επιχείρηση ή την αγορά (καλύπτοντας 

την περίοδο του έργου συν μία τριετία). 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο (γ) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους 

τους εταίρους με βάση ένα κοινό όραμα 

και σαφώς καθορισμένους στόχους· 

(γ) τη μακροχρόνια χρηματοδοτική 

δέσμευση από όλους τους εταίρους με 

βάση ένα κοινό όραμα και σαφώς 

καθορισμένους στόχους· 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 

και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 

που στηρίζονται από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 

και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 

που στηρίζονται από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», φροντίζοντας 
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ιδιαιτέρως να παρέχεται αυτή η 

πληροφόρηση με τρόπο που να 

διευκολύνει την πρόσβαση όλων, ειδικά 

των ατόμων με αναπηρία. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – εδάφιο 3 – στοιχείο (α) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται· 

(α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται, όπως στην 

περίπτωση ερευνητών και 

συμμετεχόντων με αναπηρίες· 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α) – εισαγωγικό μέρος  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 

Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη 

συνδρομή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, 

επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η δεύτερη 

κατανομή κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 

παράγραφος 3, θα πραγματοποιηθεί μετά 

την εν λόγω επανεξέταση. Κατά την 

επανεξέταση αξιολογείται η πρόοδος του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας με βάση όλα τα ακόλουθα: 

(α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2016, η 

Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη 

συνδρομή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, 

επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η δεύτερη 

κατανομή κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 

παράγραφος 3, θα πραγματοποιηθεί μετά 

την εν λόγω επανεξέταση. Κατά την 

επανεξέταση αξιολογείται η πρόοδος του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας με βάση όλα τα ακόλουθα: 

 

Τροπολογία  39 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α) – στοιχείο (ii) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για 

τη δημιουργία του τρίτου κύματος 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και 

τις προγραμματισμένες οικονομικές 

ανάγκες των υφιστάμενων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας σύμφωνα με την 

ιδιαίτερη ανάπτυξή τους· και 

(ii) την επιτυχία στη δημιουργία νέων 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και 

τις προγραμματισμένες οικονομικές 

ανάγκες των υφιστάμενων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας σύμφωνα με την 

ιδιαίτερη ανάπτυξή τους· και 

Αιτιολόγηση 

Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, η χρηματοδότηση του ΕΙΚΤ θα πρέπει να εντάσσεται 

στον προϋπολογισμό ως μία, ενιαία θέση. Επίσης, είναι σημαντικό να έχει το ΕΙΚΤ πλήρη 

πρόσβαση στην χρηματοδότησή του, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, το ΕΙΚΤ πρέπει να αποδείξει ακόμα ότι μπορεί να εκπληρώσει 

τα καθήκοντά του. Εάν η ενδιάμεση αξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν ισχύει, 

οι δραστηριότητες του ΕΙΚΤ θα πρέπει να παύσουν και η υπολειπόμενη χρηματοδότηση να 

διανεμηθεί ισότιμα στους τρεις πυλώνες του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α) – στοιχείο (iii) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(iii) τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

και των Κοινοτήτων Γνώσης και 

Καινοτομίας στην προτεραιότητα 

«Κοινωνιακές προκλήσεις» και στον ειδικό 

στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 

και βιομηχανικές τεχνολογίες» του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας και των 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας στην 

προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 

και στον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 

ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» και στον Ευρωπαϊκό 

Χώρο Έρευνας. 

Αιτιολόγηση 

Οι συνέργειες ανάμεσα στο ΕΙΚΤ και τον ΕΧΕ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 

αξιολόγηση. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 

Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 

υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 

του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 

του 2015 και την επανεξέταση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας, με τη συνδρομή εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων, την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 

και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 

σχετικά με την επίτευξη (σε επίπεδο 

αποτελεσμάτων και προόδου στην 

επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και την συνεχιζόμενη σημασία του 

συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 

και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 

περαιτέρω απλούστευσης, και την 

ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 

αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 

σχετικά με την πρόσβαση σε 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 

συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για 

τις ΜΜΕ και για την προώθηση της 

ισότητας των δύο φύλων. Κατά την 

αξιολόγηση λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η 

συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες 

της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 

αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 

αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.  

(β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 

Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 

υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 

του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 

του 2015 και την επανεξέταση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας, με τη συνδρομή εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων, την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 

και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 

σχετικά με την επίτευξη (σε επίπεδο 

αποτελεσμάτων και προόδου στην 

επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και την συνεχιζόμενη σημασία του 

συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 

και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 

περαιτέρω απλούστευσης, και την 

ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 

αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 

σχετικά με την πρόσβαση σε 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες για επέκταση 

της αριστείας της βάσης της Ένωσης 

όσον αφορά την επιστήμη και την 

καινοτομία σε όλες τις περιφέρειες, για τις 

ΜΜΕ και για την προώθηση της ισότητας 

των δύο φύλων. Κατά την αξιολόγηση 

λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η συμβολή 

των μέτρων στις προτεραιότητες της 

Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 

αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 

αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.  

 

Τροπολογία  42 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης που περιγράφεται στο 

στοιχείο β) της παραγράφου 1, η 

Επιτροπή παρέχει συγκεκριμένες 

αποδείξεις, εφόσον υπάρχουν, της 

συμπληρωματικότητας και των 

συνεργειών που έχουν επιτευχθεί μεταξύ 

του προϋπολογισμού της ΕΕ και των 

προϋπολογισμών των κρατών μελών για 

την επίτευξη του στόχου Ε&Α της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και 

του συνοπτικού δείκτη καινοτομίας της 

ίδιας στρατηγικής. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – εισαγωγικό μέρος  – Μέρος I – στοιχείο (δ) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα 

αναπτύξουν ευρωπαϊκές ερευνητικές 

υποδομές για το 2020 και πέραν αυτού, και 

θα προωθήσουν το καινοτόμο δυναμικό 

τους και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 

συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 

πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 

συνεργασία. 

(δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα 

αναπτύξουν παγκόσμιας κλάσης 

ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για το 

2020 και πέραν αυτού, και θα προωθήσουν 

και θα επεκτείνουν την αριστεία της 

βάσης της Ένωσης όσον αφορά την 

επιστήμη και την καινοτομία και το 

ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 

συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 

πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 

συνεργασία. Κατάλληλοι πόροι θα 

διατεθούν στην υπηρεσία της Ένωσης για 

τα δάνεια και τις εγγυήσεις για έρευνα και 

καινοτομία προκειμένου να αντληθούν 

πρόσθετοι πόροι για αυτές τις επενδύσεις 

και να προωθηθούν αποτελεσματικοί 

δεσμοί μεταξύ βιομηχανίας και 

πανεπιστημίων. 

 

Τροπολογία  44 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – εισαγωγικό μέρος  – Μέρος III – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 

πόρων και πρώτες ύλες· 

(ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 

των πόρων και βιώσιμη χρήση των 

πρώτων υλών· 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – εισαγωγικό μέρος  – Μέρος III – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 

μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 

επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 

χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 

επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 

να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 

συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 

γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 

και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 

δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 

τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 

με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 

είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 

πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 

δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 

συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 

με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 

κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των 

καινοτομιών από την αγορά. 

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 

μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 

επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 

χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 

επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 

να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 

συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 

γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 

και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 

δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 

τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 

καθώς και τον αντίκτυπό της, με νέα 

εστίαση στις δραστηριότητες που είναι 

σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 

πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 

δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 

συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 

με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 

κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των 

καινοτομιών από την αγορά. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος I – στοιχείο 4.1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια 
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κατάλληλη, σταθερή βάση για την 

κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 

ερευνητικών υποδομών προκειμένου η 

έρευνά της να παραμείνει παγκόσμιας 

κλάσης. Αυτό απαιτεί ουσιαστική και 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 

ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών 

χρηματοδοτών, για την οποία θα 

επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με την 

πολιτική συνοχής προκειμένου να 

διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια 

συνεκτική προσέγγιση. 

κατάλληλη, σταθερή βάση για την 

κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 

ερευνητικών υποδομών προκειμένου η 

έρευνά της να παραμείνει παγκόσμιας 

κλάσης. Αυτό απαιτεί να διατίθενται 

επαρκείς πόροι από την υπηρεσία της 

Ένωσης για τα δάνεια και τις εγγυήσεις 

για έρευνα και καινοτομία προκειμένου 

να αντληθούν πρόσθετοι πόροι για αυτές 

τις επενδύσεις και να προωθηθούν 

αποτελεσματικοί δεσμοί μεταξύ 

βιομηχανίας και πανεπιστημίων. 
Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 

ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών 

χρηματοδοτών, για την οποία θα 

επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με την 

πολιτική συνοχής προκειμένου να 

διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια 

συνεκτική προσέγγιση. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος I – στοιχείο 4.1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αυτός ο ειδικός στόχος αντιμετωπίζει μια 

κύρια δέσμευση της εμβληματικής 

πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας», η 

οποία υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές 

παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 

καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη 

έρευνα και καινοτομία. Η πρωτοβουλία 

τονίζει την ανάγκη συνένωσης των πόρων 

σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο, προκειμένου να κατασκευαστούν 

και να λειτουργήσουν ερευνητικές 

υποδομές. Επίσης, η εμβληματική 

πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για 

την Ευρώπη» δίνει έμφαση στην ανάγκη 

ενίσχυσης των ηλεκτρονικών υποδομών 

της Ευρώπης και στη σημασία της 

ανάπτυξης συσπειρώσεων καινοτομίας για 

τη δημιουργία πλεονεκτήματος της 

Αυτός ο ειδικός στόχος υλοποιεί μια κύρια 

δέσμευση της εμβληματικής πρωτοβουλίας 

«Ένωση Καινοτομίας», η οποία 

υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές 

παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 

καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη 

έρευνα και να ενισχύσουν και να 

επεκτείνουν την αριστεία της βάσης της 

Ένωσης όσον αφορά την επιστήμη και 

την καινοτομία. Η πρωτοβουλία τονίζει 

την ανάγκη συνένωσης των πόρων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, 

προκειμένου να κατασκευαστούν και να 

λειτουργήσουν ερευνητικές υποδομές. 

Επίσης, η εμβληματική πρωτοβουλία 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» 

δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των 

ηλεκτρονικών υποδομών της Ευρώπης και 
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Ευρώπης στην καινοτομία. στη σημασία της ανάπτυξης 

συσπειρώσεων καινοτομίας για τη 

δημιουργία πλεονεκτήματος της Ευρώπης 

στην καινοτομία. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο 1 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 

στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 

καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 

των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 

ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 

υλοποίηση θεματολογίων και 

προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 

ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 

διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 

πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 

και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 

δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 

στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 

σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 

περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 

τεχνολογιών και στην εφαρμογή τους για 

την αντιμετώπιση κοινωνιακών 

προκλήσεων. 

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 

στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 

καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 

των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 

ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 

υλοποίηση θεματολογίων και 

προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 

ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 

διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 

πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 

και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 

δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 

στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 

σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 

περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

καθώς και συμπράξεων με οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών που 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών 

και μεθόδων και στην εφαρμογή τους για 

την αντιμετώπιση κοινωνιακών 

προκλήσεων. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 1.1 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 

καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 

διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 

υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 

παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 

περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 

αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 

και πρόωρων θανάτων, και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 

και οικονομικό κόστος. 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 

καρκίνος, ο διαβήτης, οι ρευματοπάθειες 

και οι μυοσκελετικές παθήσεις, οι 
νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές 

της ψυχικής υγείας, το υπερβολικό βάρος 

και η παχυσαρκία, και διάφοροι 

λειτουργικοί περιορισμοί είναι σημαντικές 

αιτίες αναπηριών, κακής κατάστασης της 

υγείας και πρόωρων θανάτων, και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 

και οικονομικό κόστος. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 1.1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 

υπεύθυνα για περισσότερους από 2 

εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 

οικονομία περισσότερα από 192 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 

είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 

των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 

θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 

27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 

πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 

κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 

(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 

ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 

υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 

παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 

ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 

αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 

τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 

ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 

αυτούς. 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 

υπεύθυνα για περισσότερους από 2 

εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 

οικονομία περισσότερα από 192 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 

είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 

των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 

θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 

120 εκατομμύρια πολίτες υποφέρουν από 

ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις 

στην Ένωση και πάνω από 27 

εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 

πάσχουν από διαβήτη ενώ το συνολικό 

κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 

(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 

ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 

υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ 

και το συνολικό κόστος των ρευματικών 

και μυοσκελετικών παθήσεων έχει 

υπολογιστεί σε 240 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 

παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 

ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
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παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 

αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 

τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 

ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 

αυτούς. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις είναι μεταξύ των 

σοβαρότερων χρόνιων παθήσεων που πλήττουν τους πολίτες της Ευρώπης. Τα στοιχεία 

προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το πρόγραμμα EUMUSC.NET, μία εν εξελίξει μελέτη, 

συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία οι ρευματικές και 

μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν από τις πλέον διαδεδομένες και δαπανηρές ασθένειες που 

οδηγούν σε αναπηρία.    Αντιπροσωπεύουν τεράστιο φορτίο για τα άτομα και τις κοινωνίες της 

ΕΕ, κυρίως επειδή συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων ασθενειών που εμποδίζουν τους 

ηλικιωμένους να κάνουν υγιή, ενεργό και ανεξάρτητη ζωή.  Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα-

Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 μπορεί να χαράξει προσανατολισμούς για την ιεράρχηση των  

χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων, είναι ουσιώδες να αναφέρονται δεόντως και δικαίως οι 

κύριες ασθένειες που συνδέονται με τις μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις.  

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 6.2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνεπώς, η προαγωγή νέων τρόπων 

συνεργασίας μεταξύ χωρών εντός της 

Ένωσης και παγκοσμίως, καθώς και 

μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων έρευνας 

και καινοτομίας, θα αποτελέσει κύριο 

καθήκον στο πλαίσιο της εν λόγω 

πρόκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών και 

της βιομηχανίας, η στήριξη κοινωνικών 

και τεχνολογικών διαδικασιών 

καινοτομίας, η ενθάρρυνση της έξυπνης 

και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης, 

καθώς και η προώθηση της χάραξης 

πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης επιδιώκεται 

συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η 

σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων 

για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 

τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 

και τους πολίτες. Εν προκειμένω, η έρευνα 

και η καινοτομία θα αποτελέσουν 

προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 

Συνεπώς, η προαγωγή νέων τρόπων 

συνεργασίας μεταξύ χωρών εντός της 

Ένωσης και παγκοσμίως, καθώς και 

μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων έρευνας 

και καινοτομίας, θα αποτελέσει κύριο 

καθήκον στο πλαίσιο της εν λόγω 

πρόκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών και 

της βιομηχανίας, η στήριξη κοινωνικών 

και τεχνολογικών διαδικασιών 

καινοτομίας, η ενθάρρυνση της έξυπνης 

και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης, 

καθώς και η προώθηση της χάραξης 

πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης επιδιώκεται 

συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η 

σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων 

για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 

τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 

και τους πολίτες. Εν προκειμένω, η έρευνα 

και η καινοτομία θα αποτελέσουν 

προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 
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των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 

υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της 

ασφάλειας, της ψηφιακής ανάπτυξης και 

της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 

υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της 

ασφάλειας, της ψηφιακής ανάπτυξης και 

της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η 

επιτυχία της υλοποίησης των αναγκαίων 

αλλαγών εξαρτάται στην πραγματικότητα 

από τη δημόσια δέσμευση υπέρ της 

επιστήμης και της καινοτομίας και των 

πλεονεκτημάτων τους. Προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτό, είναι πολύ σημαντική η 

εστίαση στις κοινωνικές πτυχές των 

κοινωνιακών προκλήσεων, με τη 

συμμετοχή όχι μόνο παραγόντων της 

βιομηχανίας, αλλά και ερευνητών και 

πανεπιστημίων καθώς και της κοινωνίας 

των πολιτών και των οργανώσεων και 

των οργάνων της. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο (γ) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 

κοινωνίας στην έρευνα και την 

καινοτομία· 

(γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 

κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία 

με σκοπό την επίτευξη επιστήμης 

συνεργαζόμενης με την κοινωνία και 

εργαζόμενης για την κοινωνία· 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – Πίνακας 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ενδεικτική ανάλυση για το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι η 

ακόλουθη (σε εκατομμύρια ευρώ): 

Η ενδεικτική ανάλυση για το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι η 

ακόλουθη (σε εκατομμύρια ευρώ): 

Ι Επιστήμη αριστείας, με 

κατανομή: 
27818 Ι Επιστήμη αριστείας, με 

κατανομή: 
31,705 % 

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15008 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  
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Έρευνας Έρευνας 

2. Μελλοντικές και 

νεοεμφανιζόμενες 

τεχνολογίες 

3505 2. Μελλοντικές και 

νεοεμφανιζόμενες 

τεχνολογίες 

 

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» 

για τις δεξιότητες, την 

κατάρτιση και την εξέλιξη 

της σταδιοδρομίας 

6503 3. Δράσεις «Μαρία 

Κιουρί» για τις 

δεξιότητες, την κατάρτιση 

και την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας 

 

4. Ευρωπαϊκές υποδομές 

έρευνας 

(συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών υποδομών) 

2802 4. Ευρωπαϊκές υποδομές 

έρευνας 

(συμπεριλαμβανομένων 

των ηλεκτρονικών 

υποδομών) 

 

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, 

με κατανομή: 
20280 ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, 

με κατανομή: 
22,544 % 

1. Υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες* 

15580 

εκ των 

οποίων 

500 για 

το EIΚT 

1. Υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και 

βιομηχανικές 

τεχνολογίες* 

 

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια 

κινδύνου** 

4000 2. Πρόσβαση σε κεφάλαια 

κινδύνου** 

 

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700 3. Καινοτομία στις ΜΜΕ  

III Κοινωνιακές 

προκλήσεις, με κατανομή:  
35888 III Κοινωνιακές 

προκλήσεις, με κατανομή: 
39,589 % 

1. Υγεία, δημογραφική 

αλλαγή και ευεξία· 

9077 

εκ των 

οποίων 

292 για 

το EIΚT 

1. Υγεία, δημογραφική 

αλλαγή και ευεξία· 

 

2. Επισιτιστική ασφάλεια, 

βιώσιμη γεωργία, έρευνα 

στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία· 

4694 

εκ των 

οποίων 

150 για 

το EIΚT 

2. Επισιτιστική ασφάλεια, 

βιώσιμη γεωργία, έρευνα 

στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία· 

 

3. Ασφαλής, καθαρή και 

αποδοτική ενέργεια 

6537 

εκ των 

οποίων 

210 για 

το EIΚT 

3. Ασφαλής, καθαρή και 

αποδοτική ενέργεια 

 

4. Έξυπνες, οικολογικές και 

ενοποιημένες μεταφορές· 

7690 

εκ των 

οποίων 

247 για 

το EIΚT 

4. Έξυπνες, οικολογικές 

και ενοποιημένες 

μεταφορές· 
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5. Δράση για το κλίμα και 

αποδοτικότητα των πρώτων 

υλών ως πόρων  

3573 

εκ των 

οποίων 

115 για 

το EIΚT 

5. Δράση για το κλίμα και 

αποδοτικότητα των 

πρώτων υλών ως πόρων  

 

6. Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς 

4317 

εκ των 

οποίων 

138 για 

το EIΚT 

6. Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς 

 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ)  

1542 

+1652 

*** 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ)  

3,64 % 

Μη πυρηνικές άμεσες 

δράσεις του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών 

2212 Μη πυρηνικές άμεσες 

δράσεις του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών 

2,521 % 

ΣΥΝΟΛΟ 87740 ΣΥΝΟΛΟ 100 % 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τίτλος Θέσπιση του προγράμματος - πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-2020) 

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ITRE 

13.12.2011 
   

Γνωμοδότηση της 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

BUDG 

13.12.2011 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

       Ημερομηνία ορισμού 

Nils Torvalds 

2.7.2012 

Ημερομηνία έγκρισης 6.9.2012    
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25.9.2012 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 

(2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Silviu Buşoi 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, όπως αναφέρεται στη συνοδευτική ανακοίνωση της 

Επιτροπής, στοχεύει στην εφαρμογή των στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 

καινοτομίας», εστιάζοντας στις τρέχουσες κοινωνιακές προκλήσεις και ενισχύοντας τη 

σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα από τη βάση προς την κορυφή και αντίστροφα, και την 

εμπορευματοποίηση. Ένας ακόμη στόχος του είναι η περαιτέρω απλούστευση και αύξηση της 

συμμετοχής των ΜΜΕ. Πολλές κοινωνιακές προκλήσεις συνδέονται με την επιτροπή ENVI, 

όπως για παράδειγμα το κλίμα, η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, η καθαρή 

ενέργεια και οι μεταφορές, η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων. Ο συντάκτης της 

γνωμοδότησης επιδοκιμάζει ιδιαίτερα τις προτάσεις της Επιτροπής, επιθυμεί ωστόσο να 

δώσει περισσότερη έμφαση σε ορισμένες από τις πτυχές που πραγματεύονται. 

Στην παρούσα γνωμοδότηση ο συντάκτης υιοθέτησε μια ολιστική προσέγγιση καθώς 

θεώρησε ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθούν οι προτεραιότητες της 

επιτροπής ENVI. Αυτή η πρώτη έκθεση θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί την 

έναρξη της συζήτησης σχετικά με αυτό το πολύπλοκο πρόγραμμα το οποίο έχει ζωτική 

σημασία για την αύξηση της βιώσιμης και πράσινης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το οποίο προωθεί συγχρόνως μια υγιή κοινωνία.  

Η γνωμοδότηση εστιάζει κυρίως στις κοινωνιακές προκλήσεις και προτείνει να ενισχυθούν 

ορισμένες πτυχές που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, και το κλίμα και 

το περιβάλλον. 

Υγεία  

Δεδομένης της υψηλής προστιθέμενης αξίας της έρευνας βλαστοκυττάρων για τις καινοτόμες 

θεραπείες, στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής για παράδειγμα, θα πρέπει η έρευνα αυτή 

να εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη, μέσω της διερεύνησης υπαρχόντων εναλλακτικών 
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λύσεων, που δεν περιλαμβάνουν εμβρυικά βλαστοκύτταρα και λαμβάνοντας συγχρόνως 

υπόψη ενδεχόμενες επιφυλάξεις ηθικής φύσεως. Θα πρέπει να δοθεί επίσης ιδιαίτερη 

προσοχή στην έρευνα και καινοτομία για τη θεραπεία ασθενειών. Θα πρέπει να αυξηθεί η 

στήριξη του δημοσίου τομέα προς την Ε&Α όσον αφορά τις λοιμώξεις και τις σπάνιες 

ασθένειες και θα πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων. Οι ανάγκες των ασθενών θα 

πρέπει να συνιστούν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στον τομέα της υγείας και για τη 

χρηματοδότηση στην Ε&Α. Επίσης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς η Ε&Α και η 

καινοτομία στον τομέα της υγιεινής του περιβάλλοντος.  

Ασφάλεια τροφίμων 

Προτείνεται να διευρυνθούν οι κοινωνιακές προκλήσεις που σχετίζονται με την επισιτιστική 

ασφάλεια έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές της ασφάλειας των τροφίμων.   

Κλίμα και περιβάλλον  

Η ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της έρευνας 

και της καινοτομίας θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά και αποτελεσματικά. Είναι 

απαραίτητο να ενισχυθεί η στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αύξηση της 

αποδοτικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να τις καταστήσει πιο ελκυστικές 

από οικονομική άποψη, καταπολεμώντας συγχρόνως την κλιματική αλλαγή, μειώνοντας την 

εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και προωθώντας μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα.   

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι ένα πρόγραμμα ζωτικής σημασίας το οποίο θα 

μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει περαιτέρω τις επικίνδυνες εκπομπές αερίων και 

σωματιδίων για το περιβάλλον και την υγεία, χωρίς επιβαρυνθούν οι διάφοροι βιομηχανικοί 

κλάδοι ή τα κράτη μέλη.  

Οριζόντιες πτυχές  

Οι στόχοι της «Ένωσης καινοτομίας» και οι εμβληματικές πρωτοβουλίες για αποδοτικότητα 

της έρευνας είναι αναγκαίο να συνδεθούν με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Για αυτόν τον 

λόγο ενσωματώνονται στην γνωμοδότηση. Προκειμένου να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά 

οφέλη από την Ε&Α και τα έργα καινοτομίας σε όλη την ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθείται η 

συμπληρωματικότητα του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με άλλα ενωσιακά και εθνικά 

κονδύλια. Επιπλέον, προτείνεται να αυξηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, γεγονός που θα 

μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη.  Στην έκθεση 

θίγεται επίσης μια σημαντική πτυχή σχετικά με τους δείκτες επιδόσεων μέσω των οποίων 

παρακολουθείται η εφαρμογή των στόχων του προγράμματος Ορίζοντας 2020.  

Περαιτέρω τροπολογίες σχετικά με τον διαχωρισμό των προϋπολογισμών της έρευνας και 

των στόχων στην αλυσίδα της καινοτομίας και σχετικά με την απλούστευση θα κατατεθούν 

μετά από τη διεξαγωγή της συζήτησης της επιτροπής ENVI σχετικά με το πρόγραμμα 

Ορίζοντας 2020. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 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 

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. 

(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 περισσότερο βιώσιμη, 

ανταγωνιστικότερη, και ανθεκτική, 

συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας 

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 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 
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ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση. 

ήτοι στην αύξηση του επιπέδου 

επιστημονικής αριστείας προκειμένου να 

ενισχυθεί η θέση της Ένωσης ως 

επιστημονικής βάσης παγκόσμιας 

κλάσης, στην προώθηση της βιομηχανικής 

υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση. 

 

Τροπολογία  3 

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 

επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας, το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ενθαρρύνει την υπεύθυνη έρευνα και 
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«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». 

καινοτομία με την ενεργό συμμετοχή των 

κοινωνικών παραγόντων (ερευνητών, 

πολιτών και κοινωνίας των πολιτών, 

αρμοδίων για την χάραξη της πολιτικής 

και βιομηχανίας) στη διαδικασία έρευνας 

και καινοτομίας, και πιο συγκεκριμένα 

διασφαλίζοντας ότι λαμβάνεται υπόψη η 

διάσταση του φύλου, προωθώντας την 

εκπαίδευση στις επιστήμες, 

διασφαλίζοντας το σεβασμό της 

νομοθεσίας περί δεοντολογίας και 

προάγοντας την προσήλωση στα 

υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα ανά 

τον κόσμο, αυξάνοντας την 

προσβασιμότητα και την 

επαναχρησιμοποίηση των 

αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης 

από δημόσιους πόρους έρευνας, 

ειδικότερα δε των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων και δεδομένων, 

καθιστώντας τις επιστημονικές γνώσεις πιο 

προσιτές, εκπονώντας πλαίσιο 

διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται 
στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των 

πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών 

και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Η προσβασιμότητα των δράσεων 

ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 

συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας 

σχετικά με υποστηριζόμενα σχέδια και 

αποτελέσματα, προϋποθέτει την χρήση 

μορφών προσιτών σε όλους. Στις 

προσιτές μορφές περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων, τα μεγάλα τυπογραφικά 

στοιχεία, η γραφή Μπράιγ, το 

ευανάγνωστο κείμενο, οι ηχογραφήσεις, 
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το βίντεο και οι ηλεκτρονικές μορφές· 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 

ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 

πολιτικών και της κοινωνίας. Ως εκ 

τούτου, τα θεματολόγια πρέπει να 

θεσπιστούν σε στενή συνεργασία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 

σχετικούς τομείς, και να υπάρχει επαρκής 

ευελιξία για νέες εξελίξεις. Η εξωτερική 

παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται 

σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις 

σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές 

Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 

πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 

και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 

καινοτομίας. 

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 

ευκαιρίες και στην ανάπτυξη που 

προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία, 

η βιομηχανία, η πολιτική, η κοινωνία και 

το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα 

θεματολόγια πρέπει να θεσπιστούν σε 

συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη από 

όλους τους σχετικούς τομείς, και να 

υπάρχει επαρκής ευελιξία για νέες 

εξελίξεις, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020», ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίζει 

την ανάγκη ηγετικού ρόλου των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τη 

διασφάλιση παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας, ειδικότερα στον 

τομέα της βιοτεχνολογίας. Η εξωτερική 

παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται 

σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις 

σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές 

Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 

πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 

και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 

καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας (22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 



 

PE489.637v03-00 398/710 RR\922943EL.doc 

EL 

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. 

2020» πρέπει να συμβάλλει στην 

ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 

ερευνητή, ιδίως του βιομηχανικού και 

βιοϊατρικού τομέα, 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. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα πρέπει επίσης να παράσχει 

κίνητρα στους ευρωπαίους ερευνητές να 

παραμείνουν στην Ευρώπη, να 

προσελκύσει ερευνητές από ολόκληρο τον 

κόσμο στην Ευρώπη και να αυξήσει την 

έλξη της Ευρώπης για τους καλύτερους 

ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να 

αναπτυχθεί ένας προβληματισμός σε 

κοινοτικό επίπεδο, σχετικά με 

συντονισμένη και ελκυστική φορολογική 

μεταχείριση για τους ερευνητές. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να στοχεύουν στην 

προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην έρευνα και την 

(23) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

συμμορφώνονται προς το κοινοτικό 

κεκτημένο της ΕΕ ως προς την ισότητα 

ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
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καινοτομία, αντιμετωπίζοντας ιδίως τα 

βαθύτερα αίτια της ανισότητας των δύο 

φύλων, αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό 

των ερευνητών και των ερευνητριών, 

καθώς και ενσωματώνοντας τη διάσταση 

του φύλου στο περιεχόμενο των έργων 

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 

έρευνας και να τονωθεί η καινοτομία. Οι 

δραστηριότητες πρέπει επίσης να 

αποσκοπούν στην εφαρμογή των αρχών 

που αφορούν την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών, όπως προβλέπεται 

στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της 

ΣΛΕΕ. 

Στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» θα 

πρέπει να αποδίδεται προσοχή στα 

άριστα επιστημονικά και επαγγελματικά 

προσόντα του επιστημονικού και 

ερευνητικού προσωπικού των δύο φύλων, 

που ασχολείται με την έρευνα και την 

καινοτομία. Προκειμένου να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση 

της χρηματοδότησης από την ΕΕ, το 

κύριο κριτήριο για χρηματοδότηση της 

έρευνας από την ΕΕ πρέπει να είναι η 

αριστεία του επιστημονικού σχεδίου και 

τα επαγγελματικά προσόντα των 

ερευνητικού προσωπικού. 

 

Τροπολογία  9 

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 τις θεμελιώδεις αρχές της 

δεοντολογίας. Θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι αιτιολογημένες και τακτικά 

επικαιροποιούμενες γνωμοδοτήσεις της 

ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία 

στην επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες, 

πράγμα που προϋποθέτει έναν τρόπο 

διαφανούς επιλογής με βάση την 

ανεξαρτησία και την επιστημονική 

εμπειρογνωμοσύνη των μελών της 

Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία 

της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών 

(EGE). 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, μεταξύ 

άλλων με την στρατηγική ανάπτυξη, την 

ολοκλήρωση και την χρήση καινοτόμων 

εργαλείων και τεχνολογιών που δεν 
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συνεπάγονται την χρήση ζώων. Όλες οι 

δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 

διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 

σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Ο πολιτικός στόχος της μείωσης και, εντέλει, υποκατάστασης της χρήσης ζώων, πρέπει να 

συνδυαστεί με την πρακτική προσέγγιση που θα είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του στόχου 

αυτού. 

 

 

 

 

Τροπολογία  10 

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 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 απαγορεύεται. 

(25) Οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα 

έχουν αποδείξει την μεγάλη προστιθέμενη 

αξία τους με τις καθοριστικές επιτυχίες 

που έχουν σημειώσει στην αντιμετώπιση 

ασθενειών. Για τον λόγο αυτόν, η Ένωση 

πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την 

έρευνα στον τομέα αυτό. 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 

που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε 

αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Έργα που 

περιλαμβάνουν τη χρήση ανθρώπινων 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων μπορούν να 

χρηματοδοτούνται, εφόσον έχουν δεόντως 

εγκριθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη 

μέλη. Στις περιπτώσεις που το επιτρέπει 

η εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να 

εξετάζεται η σκοπιμότητα της 

δημιουργίας και διατήρησης δημόσιων 

τραπεζών εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.  
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Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Η Επιτροπή πρέπει να στηρίζει 

ενεργά την έρευνα που αποβλέπει στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στη 

χρήση των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 

Η πρόσφατη ανακάλυψη των τεχνητών 

πολυδύναμων κυττάρων (iIPS) άνοιξε 

έναν νέο δρόμο για την έρευνα, πέρα από 

τις δυνατότητες έρευνας στα 

βλαστοκύτταρα ενηλίκων και εμβρύων, 

που υπήρχαν εδώ και χρόνια, 

δημιουργώντας νέες ελπίδες στους 

ασθενείς εν αναμονή θεραπείας. Ωστόσο, 

η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει επίσης 

κατάλληλα υπόψη το συμφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας για όλους τους 

τύπους έρευνας βλαστοκυττάρων και, 

συνεπώς, να μην δείχνει προτίμηση σε 

κάποιον από αυτούς κατά την εξέταση 

των δεοντολογικών προβλημάτων που 

προκαλεί κάθε κατηγορία 

βλαστοκυττάρων.  

 

 

Τροπολογία  12 

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 

(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 υγεία, 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 
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πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. Επιπλέον θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα 

ανάμεσα στο πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» και σε προγράμματα 

που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. 

Η συμπληρωματικότητα αυτή θα πρέπει 

επίσης να ληφθεί υπόψη από το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την 

αξιολόγηση της υλοποίησης του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 

καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. 

Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των 

ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 

Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 

εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους 

στόχους του «Νόμου για τις μικρές 

επιχειρήσεις» (Small Business Act). 

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικής 

σημασίας πηγή καινοτομίας, ανάπτυξης 

και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η ισχυρή 

συμμετοχή των ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη 

σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 

6ης Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 

εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους 

στόχους του «Νόμου για τις μικρές 

επιχειρήσεις» (Small Business Act). 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27α) Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως 

υπόψη πολυεπιστημονικές, 

διεπιστημονικές και υπερτομεακές 

προσεγγίσεις ως απαραίτητα στοιχεία για 

την υλοποίηση μειζόνων επιστημονικών 

επιτευγμάτων. Οι σημαντικές 

ανακαλύψεις στον τομέα της επιστήμης 

λαμβάνουν συχνά χώρα στα όρια ή στα 

σημεία τομής των επιστημονικών κλάδων 

και γνώσεων. Επιπροσθέτως, ο σύνθετος 

χαρακτήρας των προβλημάτων και των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη απαιτεί λύσεις των οποίων η 

εφαρμογή είναι δυνατή μόνο με τη 

συνεργασία διαφόρων κλάδων και 

κοινωνικών παραγόντων. 

Αιτιολόγηση 

Οι πολυεπιστημονικές, διεπιστημονικές και υπερτομεακές προσεγγίσεις είναι ζωτικής σημασίας 

για την πρόοδο στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας. Η αντιμετώπιση του σύνθετου 

χαρακτήρα των υφιστάμενων προβλημάτων δεν είναι συνήθως δυνατή στο πλαίσιο ενός μόνο 

επιστημονικού κλάδου ή από τους ερευνητές μόνο. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σε τακτική βάση 

κοινοί στόχοι ή κοινές γνωστικές δομές μεταξύ των κλάδων και των κοινωνικών παραγόντων 

για την ανεύρεση και την ανάπτυξη των βέλτιστων λύσεων. Για τον λόγο αυτόν, το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» δεν θα πρέπει μόνο να προβλέψει, αλλά και να προωθήσει 

πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 
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έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 

και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 

και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και 

των στόχων Rio+20. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (30α) Η συμμετοχή ερευνητικών ομάδων 

σε διάφορα σχέδια πρέπει να θεωρηθεί 

ενίσχυση της ποιότητας και ως 

δυνατότητα διεθνούς συνεργασίας. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης του 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στη 

χρηματοδότηση της έρευνας από την 

Ένωση αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το 

οποίο απηύθυνε έκκληση για την επίτευξη 

νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και 

ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης 

κινδύνου και αποφυγής κινδύνου. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του 

της 11ης Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο 

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης για την 

ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης 

κινδύνου βάσει στοιχείων ως τμήμα της 

στρατηγικής της Ένωσης για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας 

αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011. 

Τότε το Συμβούλιο ζήτησε την επίτευξη 

νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και 

ελέγχου και μεταξύ ανάληψης κινδύνων 

και αποφυγής κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό 
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την απλούστευση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, 

απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική 

στροφή προς τη διοικητική και οικονομική 

απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 

της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της 

έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 

στην εμπιστοσύνη και να είναι 

ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των 

συμμετεχόντων. Η ενδιάμεση έκθεση 

αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 

μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση 

προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα 

στην απλούστευση και ότι πρέπει να 

αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ 

κινδύνου και εμπιστοσύνης. 

Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης 

Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο την 

απλούστευση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, 

απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική 

στροφή προς τη διοικητική και οικονομική 

απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 

της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της 

έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 

στην εμπιστοσύνη και να είναι 

ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των 

ερευνητών. Η ενδιάμεση έκθεση 

αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 

μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση 

προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα 

προς την κατεύθυνση των 

απλουστευμένων διαδικασιών που 

αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη της 

Ένωσης στους ερευνητές και τους 

ενθαρρύνουν να αναλάβουν τον κίνδυνο 

που συνεπάγεται η επιτάχυνση της 

προόδου στον επιστημονικό και 

τεχνολογικό τομέα. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Η αποτελεσματική διαχείριση των 

επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 

απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών δεικτών 

επιδόσεων που μπορούν να μετρηθούν 

διαχρονικά, είναι ρεαλιστικοί και 

αντικατοπτρίζουν τη λογική παρέμβασης, 

και είναι σχετικοί με τη κατάλληλη 

ιεράρχηση στόχων και δραστηριοτήτων. 

Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 

κατάλληλοι συντονιστικοί μηχανισμοί 

μεταξύ της υλοποίησης και 

παρακολούθησης του προγράμματος 

(35) Η αποτελεσματική διαχείριση των 

επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 

απαιτεί την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών 

ειδικών δεικτών επιδόσεων που μπορούν 

να μετρηθούν διαχρονικά, είναι 

ρεαλιστικοί και αντικατοπτρίζουν τη 

λογική παρέμβασης, και είναι σχετικοί με 

την κατάλληλη ιεράρχηση στόχων και 

δραστηριοτήτων. Πρέπει να τεθούν σε 

εφαρμογή κατάλληλοι συντονιστικοί 

μηχανισμοί μεταξύ της υλοποίησης και 

παρακολούθησης του προγράμματος 
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πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της 

παρακολούθησης της προόδου, των 

επιτευγμάτων και της λειτουργίας του 

ΕΧΕ. 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της 

παρακολούθησης της προόδου, των 

επιτευγμάτων και της λειτουργίας του 

ΕΧΕ. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 

καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 

της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας, και προωθεί την 

καλύτερη εκμετάλλευση του βιομηχανικού 

δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 

καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 

της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας, και προωθεί την 

καλύτερη εκμετάλλευση του κοινωνικού, 

οικονομικού και βιομηχανικού δυναμικού 

των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) «ερευνητικές υποδομές» (ΕΥ): 

εγκαταστάσεις, πόροι, οργανωτικά 

συστήματα και υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται από τις ερευνητικές 

κοινότητες για τη διεξαγωγή έρευνας και 

καινοτομίας στο εκάστοτε πεδίο τους. 

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν και πέρα από την 

έρευνα, π.χ. για την παροχή 

εκπαιδευτικών και δημόσιων υπηρεσιών. 

Εδώ περιλαμβάνονται: βασικός 

επιστημονικός εξοπλισμός ( ή δέσμες 

μέσων)· πόροι βασιζόμενοι στη γνώση, 
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όπως συλλογές, αρχεία ή επιστημονικά 

δεδομένα· ηλεκτρονικές υποδομές, όπως 

δεδομένα, συστήματα πληροφορικής και 

λογισμικού, δίκτυα επικοινωνίας και 

συστήματα για την προαγωγή της 

διαφάνειας και της ψηφιακής 

εμπιστοσύνης· οποιαδήποτε άλλη 

υποδομή μοναδικού χαρακτήρα που 

χρειάζεται για την επίτευξη αριστείας 

στην έρευνα και καινοτομία. 

Αιτιολόγηση 

Για να καθιερωθεί ένας κοινός προσδιορισμός της έννοιας «υποδομής», η έννοια πρέπει να 

συμπεριληφθεί σε νομοθετική πράξη, που να διευρύνει την παραδοσιακή ερμηνεία που 

σχετίζεται με κτιριακές εγκαταστάσεις και υλικές επενδύσεις. 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εβ) «Διευρωπαϊκή μεταφορά 

τεχνολογίας»: μεταφορά επιστημονικών 

πορισμάτων και τεχνολογίας μεταξύ 

δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που 

είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά 

κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εγ) «ευφυής εξειδίκευση»: η έννοια που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη της πολιτικής 

για την Ε&Α και την καινοτομία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της 

ευφυούς εξειδίκευσης είναι η προαγωγή 

της αποτελεσματικής και ορθολογικής 
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χρήσης των δημοσίων επενδύσεων με τη 

χρήση συνεργιών ανάμεσα σε χώρες και 

περιφέρειες και της ενίσχυσης της 

ικανότητας καινοτομίας τους. Η 

στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης 

συνίσταται σε ένα πολυετές στρατηγικό 

πρόγραμμα που έχει ως στόχο να 

αναπτύξει ένα λειτουργικό σύστημα 

έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο. 

Αιτιολόγηση 

Η ευφυής εξειδίκευση είναι η άσκηση στην οποία πρέπει να προβούν οι περιοχές για να 

προσδιορίσουν τις ικανότητές τους και να χαράξουν την μελλοντική τους περιφερειακή 

στρατηγική. Πρόκειται για προσέγγιση από την βάση που επιβάλλεται για να καταστεί εφικτή η 

μεταφορά πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πρόγραμμα για την καινοτομία και το 

«Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  23 

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, και των 

εμβληματικών πρωτοβουλιών της 

«Ένωση καινοτομίας» και «Μια Ευρώπη 

που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», παρέχοντας ένα κοινό 

στρατηγικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση 

της έρευνας και της καινοτομίας στην 

Ένωση, λειτουργώντας έτσι ως μοχλός για 

την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, 

μεταφέροντας τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας την 

ανάπτυξη των ΜΜΕ, δημιουργώντας 

ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας, 

βελτίωση της υγείας και της απόδοσης 

της περίθαλψης και παράγοντας 

περισσότερη καινοτομία από την έρευνα, 
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και διασφαλίζοντας μακροχρόνια τη 

βιωσιμότητα, την οικονομική ανάπτυξη 

και ανθεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη  

και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα 

της Ευρώπης με την ανάληψη ηγετικού 

ρόλου όσον αφορά την αποδοτική χρήση 

πόρων και ενέργειας και τις χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα. Η διευρωπαϊκή 

μεταφορά τεχνολογίας πρέπει να 

αποτελέσει το κύριο μέσο για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. 

Αιτιολόγηση 

Η εκπαίδευση ανήκει στις σημαντικότερες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020». Συνιστά ουσιαστικό εργαλείο για τη δύναμη της Ευρώπης. Μεταφορές από 

επιστημονικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να συμπεριληφθούν. 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 

τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί 

δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 

εισαγωγή του παραρτήματος Ι. 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικονομική 

μεγέθυνση με την οικοδόμηση μιας 

οικονομίας αποδοτικής ως προς τη χρήση 

πόρων, και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 

βασιζόμενης στη γνώση, τη βιωσιμότητα  

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 

τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των 

εμβληματικών πρωτοβουλιών της 

«Ένωση καινοτομίας» και «Μια Ευρώπη 

που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», και άλλων πολιτικών της 

Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και 

λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί δείκτες 

επιδόσεων παρατίθενται στην εισαγωγή 

του παραρτήματος Ι. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει 

την χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

που προορίζονται για σκόπιμη 

ελευθέρωση στο περιβάλλον, στα τρόφιμα 

ή στις ζωοτροφές, ούτε την 

χρηματοδότηση συναφών ερευνητικών 

δραστηριοτήτων και υποδομών. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iα) Γνώση, επιστήμη και τεχνολογία. 

Βιοεπιστήμες, υγεία, γη, περιβάλλον, 

φυσικούς πόρους και ασφάλεια των 

τροφίμων. 

Αιτιολόγηση 

Διαφορά μεταξύ τεχνολογιών, επιστημών μηχανικού και έρευνας περί ανθρωπίνων και 

κοινωνικών αναγκών. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iia) Κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες. Δημογραφικές 

προκλήσεις, εκπαίδευση, εδαφικά 
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ζητήματα, διακυβέρνηση, πολιτισμό, 

ψηφιακά περιεχόμενα, ανθρωπιστικές 

επιστήμες, πολιτιστική κληρονομία και 

άυλους τομείς γνώσης. 

Αιτιολόγηση 

Σημασία των άυλων τομέων γνώσης δεδομένης της ανάγκης για αναπροσαρμογή σε παγκόσμιες 

μεταβολές. 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε 87.740 

εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 86.198 

εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο 

διατίθενται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του τίτλου ΧΙΧ της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ). 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε ΧΧΧ 

εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 

98,2% κατ’ ανώτατο όριο διατίθεται σε 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 

ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της ΣΛΕΕ 

κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων 

που καθορίζονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 ως εξής: 

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της ΣΛΕΕ 

κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων 

που καθορίζονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 ως εξής: 

α) επιστήμη αριστείας, 27.818 

εκατομμύρια ευρώ· 

α) επιστήμη αριστείας, 29%· 

β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 

εκατομμύρια ευρώ· 

β) βιομηχανική υπεροχή, 25,2%· 

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 

εκατομμύρια ευρώ. 

γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 40,3%. 

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 

δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 

άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών ανέρχεται σε 2.212 εκατομμύρια 

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 

δυνάμει του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 

άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του 
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ευρώ. συνολικού προϋπολογισμού. 

(...) (...) 

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 

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). 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 

μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 3% του 

συνολικού προϋπολογισμού, όπως 

παρατίθεται στο παράρτημα II. 

Η εν λόγω χρηματοδότηση με δύο 

πολυετή κονδύλια θα καλύπτει: 

 

α) το πρώτο κονδύλιο, τις τρέχουσες 

εξελίξεις των υφιστάμενων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας (εφεξής ΚΓΚ) 

και τα προλειτουργικά κεφάλαια για τη 

δρομολόγηση του δεύτερου κύματος 

τριών νέων ΚΓΚ 

 

β) το δεύτερο κονδύλιο, τις τρέχουσες 

εξελίξεις των ΚΓΚ που έχουν ήδη 

δρομολογηθεί και τα προλειτουργικά 

κεφάλαια για τη δρομολόγηση του τρίτου 

κύματος τριών νέων ΚΓΚ 

 

Το δεύτερο κονδύλιο θα διατεθεί μετά την 

επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 
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26 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη 

ιδίως: 

α) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα 

δημιουργίας του τρίτου κύματος ΚΓΚ 

 

β) τις προγραμματισμένες οικονομικές 

ανάγκες των υφιστάμενων ΚΓΚ σύμφωνα 

με την ιδιαίτερη ανάπτυξή τους 

 

γ) τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

και των οικείων ΚΓΚ στους στόχους του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) έχουν στενούς οικονομικούς και 

γεωγραφικούς δεσμούς με την Ένωση· 

iii) έχουν στενούς πολιτικούς, 

οικονομικούς και γεωγραφικούς δεσμούς 

με την Ένωση· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iiiα) να υπάρχει νομικό σύστημα 

βασιζόμενο σε δημοκρατικές αρχές και 

αποτελεσματική δημόσια διοίκηση· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 

διαδραστικές διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 

έρευνα και καινοτομία. 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· 

πλατφόρμες μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, της κοινωνίας των πολιτών· 

δομές διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· εκπροσώπους της 

βιομηχανίας (ειδικά στην περίπτωση των 

ευρωπαϊκών βιομηχανικών 

πρωτοβουλιών (IIE)· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις (π.χ. με οργανώσεις 

ασθενών, όταν πρόκειται για έρευνα 

σχετικά με την υγεία)· ενεργό 

διαβούλευση με οργανώσεις ατόμων με 

αναπηρία, και διαφανείς και διαδραστικές 

διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη στήριξη 

στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. 

Αιτιολόγηση 

Για να είναι η έρευνα χρήσιμη και σημαντική για την κοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας η 

πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν στη 

διαδικασία λήψεως των αποφάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». Η πτυχή αυτή είναι καθοριστική εφόσον ο σκοπός είναι η διασφάλιση αποτελεσμάτων 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών, ιδίως των ατόμων με 

αναπηρίες. Επί του παρόντος δεν γίνεται καμία αναφορά στη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες 

και των εκπροσώπων τους στην έρευνα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», και η πρόταση 

πρέπει να τροποποιηθεί όπως προτείνεται. 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για να διασφαλιστεί ότι οι 
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ερευνητικές ανάγκες και προτεραιότητες 

που καθορίζονται υπό συνθήκες 

κοινωνικών προκλήσεων 

ανταποκρίνονται όντως σε κοινωνικές 

ανάγκες, η Επιτροπή διοργανώνει φόρουμ 

διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων της 

κοινωνίας των πολιτών και ερευνητών. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

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. 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, σε μια 

συστημική προσέγγιση στα χωροταξικά, 

τα αστικά και τα εδαφικά ζητήματα, 

στην κλιματική αλλαγή, στην υγεία των 

θαλασσών και των ωκεανών, και στη 

βιώσιμη ανάπτυξη, στην προώθηση της 

επίτευξης και της λειτουργίας του ΕΧΕ, 

στην ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα 

των ευρωπαϊκών νομικών συστημάτων, 
στη συνεργασία με τρίτες χώρες, στην 

ηθικά υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 

συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στον τομέα της έρευνας, στην πιο ανοιχτή 

διακυβέρνηση της έρευνας, στη 

συμμετοχική έρευνα, στην ενίσχυση της 

ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 

ερευνητή και για τα δύο φύλα, και στη 

διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
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διατομεακής κινητικότητας των 

ερευνητών. 

Αιτιολόγηση 

Η εδαφική και χωροταξική διάσταση (θέματα χρήσης των γαιών, περιφερειακά και αστικά 

ζητήματα) δεν αναφέρεται καθόλου στο πρόγραμμα. Πρόκειται για κεντρικό και καθοριστικό 

παράγοντα των κοινωνικών προκλήσεων, και πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις δράσεις. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για να εξασφαλιστεί ότι θα 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

οριζοντίου χαρακτήρα ανησυχίες κατά 

την εφαρμογή του «Ορίζοντας 2020», η 

Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση και 

εκτίμηση των μεμονωμένων ερευνητικών 

προγραμμάτων, όχι μόνο από οικονομική 

άποψη, αλλά επίσης από κοινωνική και 

δεοντολογική, και από άποψη 

βιωσιμότητας των έργων, στο πλαίσιο 

της τακτικής παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του «Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 

σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 

χαρακτήρα της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 

και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 

περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 

σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 

χαρακτήρα της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 

και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 

περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 
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οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές. οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές, και τη 

μεταφορά επιστημονικών αποτελεσμάτων 

σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

Αιτιολόγηση 

Η μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στα προγράμματα είναι απαραίτητη προκειμένου 

η Ευρώπη να αποκτήσει μια ανταγωνιστική κατάρτιση και εκπαίδευση. 

 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 14 α 

 Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία 

 Προκειμένου να διασφαλίσει αρμονική 

και αποτελεσματική σχέση μεταξύ 

επιστήμης και κοινωνίας, το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» θα προωθήσει ενεργά 

την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. 

Τούτο προϋποθέτει την προώθηση ενός 

πλαισίου διακυβέρνησης που να 

ενθαρρύνει τους κοινωνικούς παράγοντες 

να συνεργάζονται μεταξύ τους καθ’ όλη 

τη διαδικασία έρευνας και καινοτομίας, 

προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τη 

διαδικασία αυτή και τα αποτελέσματα 

και τις επιπτώσεις με τις προσδοκίες, τις 

ανάγκες και τις αξίες της κοινωνίας. 

Αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης 

περιλαμβάνει ειδικότερα: 

 α) την εξασφάλιση πραγματικής 

συμμετοχής του κοινού προς ενίσχυση 

της έρευνας και καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχικής 

έρευνας όπου κοινωνικοί παράγοντες 

συμπαράγουν γνώσεις ανταποκρινόμενες 

σε κοινωνικές ανάγκες· 

 β) την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου, που αναφέρεται στο άρθρο 15· 
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 γ) την παροχή ελεύθερης επιγραμμικής 

πρόσβασης και την επαναχρησιμοποίηση 

επιστημονικών πληροφοριών, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 15β· 

 δ) την παροχή, μέσω εκπαίδευσης, σε 

μελλοντικούς ερευνητές και άλλους 

κοινωνικούς παράγοντες, των 

απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων για 

να συμμετέχουν πλήρως και να 

αναλαμβάνουν ευθύνη στη διαδικασία 

έρευνας και καινοτομίας· 

 ε) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 

τις δεοντολογικές αρχές που αναφέρονται 

στο άρθρο 16, παράγραφος 1. 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ισότητα των φύλων Ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και 

ανδρών στον τομέα της έρευνας 

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 

προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 

και τη διάσταση των δύο φύλων στο 

περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να σέβεται την επιστημονική 

αριστεία και τα επαγγελματικά προσόντα 

των επαγγελματιών της έρευνας όταν 

προωθεί την ισότητα ευκαιριών μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στο περιεχόμενο της 

έρευνας και της καινοτομία. 

 

 

Τροπολογία  39 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15 α 

 Ισότητα μεταξύ ερευνητών 

 Το «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην 

ελκυστικότητα της σταδιοδρομίας των 

ερευνητών σε όλη την Ευρώπη. Το 

πρόγραμμα εφαρμόζεται, ως εκ τούτου, 

κατά τρόπο που να προάγει τη δημιουργία 

ενιαίας αγοράς για τους ερευνητές, 

εξασφαλίζοντας πιο συγκεκριμένα 

κατάλληλους μηχανισμούς για την 

μείωση των ανισοτήτων ως προς τις 

αμοιβές των ερευνητών. 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 

δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 

πρωτοκόλλων της. 

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 

δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 

πρωτοκόλλων της, καθώς και της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

Κατά τις ερευνητικές δραστηριότητες 

πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το 

άρθρο 13 της ΣΛΕΕ και να μειώνεται η 

χρήση ζώων στην έρευνα και τις δοκιμές, 

με απώτερο στόχο την αντικατάσταση 

της χρήσης ζώων, μεταξύ άλλων και με 



 

PE489.637v03-00 420/710 RR\922943EL.doc 

EL 

την στρατηγική ανάπτυξη, την 

ολοκλήρωση και την χρήση καινοτόμων 

εργαλείων και τεχνολογιών που δεν 

προϋποθέτουν τη χρήση ζώων . 

Αιτιολόγηση 

Στις 23 Δεκεμβρίου 2010, η ΕΕ συνήψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρίες, που τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 2011. Πρόκειται για την 

πρώτη Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που συνάπτεται από την ΕΕ και όλες οι 

πολιτικές και οι νομοθετικές πράξεις θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τη διεθνή αυτή 

σύμβαση. 

 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 

αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 

ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

στο δικαίωμα στη σωματική και 

διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 

δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 

και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού 

επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 

αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 

ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

στο δικαίωμα στη σωματική και 

διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 

δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 

λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

αναπηρίας ή ηλικίας και στην ανάγκη 

διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας 

της ανθρώπινης υγείας. 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ερευνητική δραστηριότητα που 

αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του 

ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς· 

α) ερευνητική δραστηριότητα που 

αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του 

ανθρώπου για αναπαραγωγικούς, 

θεραπευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) έρευνα που έχει χαρακτηριστεί άκρως 

επώδυνη για σπονδυλωτά ζώα· 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ δεν πρέπει να χρηματοδότει έρευνα που προκαλεί σοβαρές οδύνες σε σπονδυλωτά ζώα. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γβ) έρευνα που προϋποθέτει τη χρήση μη 

ανθρωπίνων πρωτευόντων θηλαστικών 

που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους 

περιβάλλον ή F1· 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ δεν πρέπει να χρηματοδότει έρευνα που συνεπάγεται την χρήση μη ανθρωπίνων 

πρωτευόντων θηλαστικών F1 ή που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον. 

 

 

 Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 

εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 

χρηματοδοτείται αναλόγως του 

περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 

4. Θα υποστηριχθούν ερευνητικές 

δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη και βελτίωση θεραπειών που 

βασίζονται στα ανθρώπινα 
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και του νομικού πλαισίου των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 

χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 

ερευνητικές δραστηριότητες που 

απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 

Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 

σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή 

απαγορεύεται. 

βλαστοκύτταρα. Έρευνα σε ανθρώπινα 

εμβρυικά βλαστοκύτταρα, 

συμπεριλαμβανομένων των εμβρυικών, 
μπορεί να χρηματοδοτείται αναλόγως του 

περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 

και του νομικού πλαισίου των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. Για τους 

σκοπούς της έρευνας, τα εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα πρέπει να προέρχονται 

από υπεράριθμα έμβρυα που έχουν 

δημιουργηθεί στο πλαίσιο γονιμοποίησης 

in vitro και δεν χρειάζονται για σκοπούς 

αναπαραγωγής. Επιπλέον, το Ορίζοντας 

2020 θα υποστηρίξει έρευνα που 

αποβλέπει στην ανάπτυξη εναλλακτικών 

λύσεων στη χρήση των ανθρώπινων 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 

 Καμία χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 

ερευνητικές δραστηριότητες που 

απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 

Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 

σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 

απαγορευθεί. 

 

 

 

 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συμπληρωματικότητα με άλλα 

προγράμματα της Ένωσης 

Συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 

και εθνικά προγράμματα 
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Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 

συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 

προγράμματα της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών 

Ταμείων. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι 

συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά 

προγράμματα της Ένωσης και των 

κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 

κονδυλίων επιμερισμένης διαχείρισης και 

των Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως επίσης 

του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ (COSME). Για τούτο, η 

Επιτροπή αναπτύσσει κατάλληλα μέσα 

αξιολόγησης της συμπληρωματικότητας. 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά 

την αξιολόγηση της υλοποίησης του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» στην ετήσια έκθεση απαλλαγής 

του, την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, λαμβάνει υπόψη του την 

αρχή της συμπληρωματικότητας. 

Αιτιολόγηση 

Παρόλο που οι συνεργίες με άλλα προγράμματα της Ένωσης είναι ευπρόσδεκτες και επιθυμητές, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών της Ένωσης για την έρευνα 

και την καινοτομία θα πρέπει να αποφεύγεται η επικάλυψη εργασιών μέσω της εξασφάλισης 

καλύτερου συντονισμού μεταξύ των προγραμμάτων αυτών και του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020». Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξασφαλίζει αυτόν τον συντονισμό στη 

διαδικασία της υλοποίησης. 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17 α 

 Στρατηγικός συντονισμός 
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 Η Επιτροπή εξασφαλίζει τον στρατηγικό 

συντονισμό των δραστηριοτήτων έρευνας 

και καινοτομίας στο πλαίσιο του 

«Ορίζοντας 2020», εν ανάγκη με τη 

δημιουργία τομεακών διοικητικών 

συμβουλίων αποτελούμενων από 

κορυφαίους ερευνητές που θα παρέχουν 

συμβουλές κατά τη διαδικασία 

καθορισμού των προτεραιοτήτων. 

Αιτιολόγηση 

Ο στρατηγικός συντονισμός πρέπει να διασφαλιστεί, ειδικότερα σε τομείς όπως η υγειονομική 

περίθαλψη όπου οι κύκλοι καινοτομίας είναι μακροχρόνιοι και μάλιστα υπερβαίνουν τα όρια 

διάρκειας του τρέχοντος προγράμματος. Η Επιτροπή δύναται να συνεργαστεί με κορυφαίους 

ερευνητές για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του «Ορίζοντας 2020». 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 

αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15% 

του συνολικού συνδυασμένου 

προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 

προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 

να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 

αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 20% 

του συνολικού συνδυασμένου 

προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 

προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 

να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

Αιτιολόγηση 

Οι ΜΜΕ έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδοτικής υποστήριξης για τις καινοτομικές 

δραστηριότητές τους. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να διατεθεί σε αυτές μεγαλύτερο μέρος του 

προϋπολογισμού. 

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

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

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης· 

α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε τη διευρωπαϊκή 

φύση της· 

 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα χρηματοδοτούνται μέσω 

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 

ανοικτού και ανταγωνιστικού χαρακτήρα. 

 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) την παροχή βοήθειας για τη 

δημιουργία και ενίσχυση συνεταιριστικών 

δικτύων ερευνητών, ασθενών και 

ενδιαφερομένων παραγόντων, 

προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις και 

ανταλλαγές μεταξύ αυτών, των συναφών 

κλάδων, των ιδρυμάτων, και της 

κοινωνίας των πολιτών. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής.  

γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής, με παράλληλη συμβολή στην 

εκπλήρωση διεθνών δεσμεύσεων όπως 

είναι η επίτευξη των Αναπτυξιακών 

Στόχων της Χιλιετίας.  

 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 

προώθηση της συνεργασίας με 

συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 

τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 

κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 

τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 

ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 

αναμενόμενο αντίκτυπο. 

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 

προώθηση της συνεργασίας με 

συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 

τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 

κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 

τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 

ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 

αναμενόμενο αντίκτυπο. Οι δράσεις αυτές 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δράσεις που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση των 

ερευνητικών δυνατοτήτων των 

αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και 

δράσεις συνεργασίας, επικεντρωμένες 

στις ιδιαίτερες ανάγκες τους σε τομείς 

όπως η υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 

έρευνας στον τομέα των 

«παραμελημένων» ασθενειών, η γεωργία, 

η αλιεία και το περιβάλλον, οι οποίες 

υλοποιούνται υπό χρηματοδοτικούς 

όρους προσαρμοσμένους στις 

δυνατότητές τους. 
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Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται· 

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται, 

συμπεριλαμβανομένων ερευνητών και 

συμμετεχόντων με αναπηρίες· 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) Για να απλουστευτεί η πρόσβαση 

στην ενημέρωση και να αναπτυχθεί ένα 

μέσο με όλες τις πληροφορίες που 

ζητούνται από την ερευνητική κοινότητα, 

και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 

για διαφάνεια, το Cordis, ως ψηφιακό 

μέσο, θα πρέπει να επανεξεταστεί και να 

μεταρρυθμιστεί για να καταστεί 

σαφέστερο και ελαστικότερο. Το νέο 

Cordis θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

έως το τέλος Ιουνίου του 2013. 

Αιτιολόγηση 

Σήμερα το Cordis αποτελεί ένα από τα πολυπλοκότερα και δυσκολότερα προγράμματα ως προς 

την χρήση. Εάν ο στόχος μας είναι η ευκολότερη πρόσβαση της κοινωνίας, των ερευνητών και 

των επιχειρήσεων στις πληροφορίες, θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να αναθεωρηθεί, το εύρος 

των πληροφοριών να επεκταθεί, και η πρόσβαση σε όλες τις προτάσεις και τις επιχορηγήσεις να 

διευκολυνθεί. 

 

Τροπολογία  57 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) πρωτοβουλίες για την προώθηση του 

διαλόγου και της διαβούλευσης επί 

επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων 

και θεμάτων καινοτομίας με το ευρύ κοινό, 

και για την εκμετάλλευση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 

καινοτόμων τεχνολογιών και 

μεθοδολογιών. 

ε) πρωτοβουλίες για την προώθηση του 

διαλόγου και της διαβούλευσης επί 

επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων 

και θεμάτων καινοτομίας με το ευρύ κοινό, 

με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, και για την εκμετάλλευση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 

καινοτόμων τεχνολογιών και 

μεθοδολογιών, προκειμένου ιδιαίτερα να 

αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού 

όσον αφορά τα οφέλη της έρευνας και της 

καινοτομίας για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της κοινωνίας.  

 

 

Τροπολογία  58 

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, η αποδοτική χρήση των 

πόρων και η αλλαγή του κλίματος καθώς 

και πληροφορίες για το ποσό των δαπανών 

που σχετίζονται με το κλίμα. 

 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 

υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 

προγράμματος και των δραστηριοτήτων 

του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 

πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η 

βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος 

καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 

δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα. 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 

υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 

προγράμματος και των δραστηριοτήτων 

του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 

πληροφορίες και οι δείκτες για εγκάρσια 

θέματα, όπως η υπεύθυνη έρευνα και 

καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων της 

βιωσιμότητας και της αλλαγής του 

κλίματος, της θαλάσσιας έρευνας καθώς 

και πληροφοριών για το ποσό των 

δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα. 

 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Προκειμένου το μελλοντικό ενωσιακό 

περιβάλλον να προσφέρει πραγματική 

αύξηση της ευημερίας και της ποιότητας 

ζωής, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» να παρακολουθείται 

τακτικά και αποτελεσματικά η ισορροπία 

ανάμεσα στις οικονομικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές πτυχές. Για τούτο, η 

Επιτροπή δημιουργεί εκ των προτέρων 

έναν σαφή και διαφανή μηχανισμό 

παρακολούθησης. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και 2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις 
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διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 

παρακολούθησης. 

και διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 

παρακολούθησης, μεταξύ άλλων στο 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 25α. Η Επιτροπή πρέπει να στηρίζει 

ενεργά την έρευνα που αποβλέπει στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στη 

χρήση των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 

Η πρόσφατη ανακάλυψη των τεχνητών 

πολυδύναμων κυττάρων (iIPS) άνοιξε 

έναν νέο δρόμο για την έρευνα, πέρα από 

τις δυνατότητες έρευνας στα 

βλαστοκύτταρα ενηλίκων και εμβρύων, 

που υπήρχαν εδώ και χρόνια, 

δημιουργώντας νέες ελπίδες στους 

ασθενείς εν αναμονή θεραπείας. Ωστόσο, 

η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει επίσης 

κατάλληλα υπόψη το συμφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας για όλους τους 

τύπους έρευνας βλαστοκυττάρων και, 

συνεπώς, να μην δείχνει προτίμηση σε 

κάποιον από αυτούς κατά την εξέταση 

των δεοντολογικών προβλημάτων που 

προκαλεί κάθε κατηγορία 

βλαστοκυττάρων.  

 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 

Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη 

συνδρομή ανεξαρτήτων 

εμπειρογνωμόνων, επανεξέταση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

διαγράφεται 
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και Τεχνολογίας. Η δεύτερη κατανομή 

κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 

θα πραγματοποιηθεί μετά την εν λόγω 

επανεξέταση. Κατά την επανεξέταση 

αξιολογείται η πρόοδος του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

με βάση όλα τα ακόλουθα: 

i) το επίπεδο ανάλωσης των πρώτων 

κονδυλίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 3, με διαφοροποίηση μεταξύ 

του χρηματικού ποσού που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του 

πρώτου κύματος των ΚΓΚ και των 

αποτελεσμάτων του χρηματικού ποσού 

προλειτουργικού προορισμού για το 

δεύτερο στάδιο, και την ικανότητα του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας να προσελκύσει ποσά 

από τους εταίρους των Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας και από τον 

ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζεται στον 

κανονισμό XX/2012 [αναθεωρημένος 

κανονισμός ΕΙΚΤ]· 

 

ii) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για 

τη δημιουργία του τρίτου κύματος 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και 

τις προγραμματισμένες οικονομικές 

ανάγκες των υφιστάμενων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας σύμφωνα με την 

ιδιαίτερη ανάπτυξή τους· και 

 

iii) τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

και των Κοινοτήτων Γνώσης και 

Καινοτομίας στην προτεραιότητα 

«Κοινωνιακές προκλήσεις» και στον 

ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

 

 

 

Τροπολογία  64 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Νέο μέσο: δημιουργία ενός ξεκάθαρου 

προγράμματος για την μεταφορά της 

επιστήμης, της έρευνας και της 

καινοτομίας στο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο σε όλα τα επίπεδα, καθώς 

και για την προσαρμογή των τεχνολογιών 

στη χρήση. 

 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος II Προτεραιότητα «Βιομηχανική υπεροχή» – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 

θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 

την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 

νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 

της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 

κατασκευή και μεταποίησης, και του 

διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 

αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 

διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 

τεχνολογιών. 

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 

εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 

θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 

την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 

νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 

της οικολογικής καινοτομίας, της 

βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 

κατασκευής και μεταποίησης, και του 

διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 

αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 

διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 

τεχνολογιών. 

 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 1 – 

σημείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, ποιότητα και 

ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον 

τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 



 

RR\922943EL.doc 433/710 PE489.637v03-00 

 EL 

και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία· βιοοικονομία· 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 1 – 

στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 

πόρων και πρώτες ύλες· 

(ε) Δράση για το κλίμα και το νερό, 

αποδοτικότητα των πόρων και βιώσιμη 

χρήση των πρώτων υλών· 

 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 2α 

(νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε κάθε κοινωνική πρόκληση, θα 

καθορίζονται οι ερευνητικές 

προτεραιότητες και οι στόχοι κατά τρόπο 

διαφανή και συμμετοχικό, μέσω της 

ισόρροπης συμμετοχής παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής 

κοινότητας, των ερευνητών (επίσης από 

μικρότερους ερευνητικούς οργανισμούς), 

του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα 

και ιδίως των ΜΜΕ, των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών· πιο 

συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα καθιερώσει 

ειδικές πλατφόρμες για τη διεξαγωγή 

διαλόγου των πολιτών και οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών με φορείς της 

έρευνας όσον αφορά τις ερευνητικές 

προτεραιότητες στο πλαίσιο των 

κοινωνιακών προκλήσεων. 
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Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 

επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 

βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 

σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 

παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 

προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 

τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 

παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 

συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες, καθώς και η ενσωμάτωση της 

κοινωνίας των πολιτών θα αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων 

για την αντιμετώπιση όλων των 

προκλήσεων. Επιπλέον, η υποστηριζόμενη 

ανάπτυξη των εν λόγω επιστημονικών 

κλάδων θα στηριχθεί στο πλαίσιο του 

ειδικού στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 

στήριξη θα επικεντρωθεί επίσης στην 

παροχή ισχυρής βάσης στοιχείων για τη 

χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα 

πολλών προκλήσεων, η στρατηγική 

συνεργασία με τρίτες χώρες θα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης. 

Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια 

στήριξη για διεθνή συνεργασία στο 

πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 

και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς». 

 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2.1 – εισαγωγική παράγραφος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 

ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 

νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 

στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 

παροχή ευέλικτης στήριξης στη 

διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 

προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 

κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 

ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 

νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 

στήριγμα την επιστημονική βάση, μεταξύ 

άλλων προωθώντας την κατανόηση των 

ανθρώπινων ασθενειών και της 

τοξικότητας, καθώς και την εφαρμογή 

συναφών για τον άνθρωπο κυτταρικών, 
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ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 

προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 

ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 

πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία. 

γονιδιακών και υπολογιστικών μέσων και 

τεχνολογιών στις στρατηγικές της ΕΕ 

σχετικά με την έρευνα στον τομέα της 

υγείας και την αξιολόγηση του κινδύνου, 

με την παροχή ευέλικτης στήριξης στη 

διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 

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. 

 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2.3 –  παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών 

(ανοικτές ΜΝΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν 

την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα 

εμβρυϊκού σταδίου που εξερευνά νέα 

θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές 

τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα 

υφιστάμενα παραδείγματα και 

διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια 

διαδικασία επιλογής από τη βάση στην 

κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε 

ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος 

εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων 

τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα 

με την προσέλκυση νέων και υψηλού 

δυναμικού φορέων έρευνας και 

καινοτομίας είναι καίριας σημασίας. 

α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών 

(ανοικτές ΜΝΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν 

την αναδυόμενη επιστημονική και 

τεχνολογική έρευνα που εξερευνά νέα 

θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές 

τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα 

υφιστάμενα παραδείγματα, όπως τη χρήση 

ζωικών προτύπων στην βιοϊατρική 

έρευνα ή για να δοκιμαστούν χημικές 

ουσίες για ενδεχόμενες δυσμενείς 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, και 

διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια 

διαδικασία επιλογής από τη βάση στην 

κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε 

ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος 

εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων 

τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα 

με την προσέλκυση νέων και υψηλού 

δυναμικού φορέων έρευνας και 

καινοτομίας είναι καίριας σημασίας. 

Αιτιολόγηση 

Ο κλάδος της έρευνας της ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τη μεταστροφή που συντελέσθηκε στον 
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τομέα της βιοϊατρικής έρευνας και των δοκιμών τοξικότητας με την μετάβαση από τις δοκιμές 

με ζώα στις σύγχρονες δοκιμές τοξικότητας του 21ου αιώνα. Η πρόοδος στους τομείς της 

μοριακής βιολογίας, της βιοτεχνολογίας και σε άλλους τομείς ανοίγει το δρόμο για μείζονες 

βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο οι επιστήμονες μπορούν να αξιολογούν τους κινδύνους που 

εγκυμονούν για την υγεία οι δυνητικά τοξικές χημικές ουσίες. Η πρόοδος αυτή μπορεί να 

καταστήσει τις δοκιμές τοξικότητας ταχύτερες, λιγότερο δαπανηρές και πιο άμεσα σχετιζόμενες 

με την έκθεση των ανθρώπων. 

 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην παροχή άριστης και καινοτόμου 

κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 

διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 

προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 

διαφορετικές χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων 

μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην παροχή άριστης και καινοτόμου 

κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 

διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 

προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 

διαφορετικές χώρες. Θα είναι δυνατή η 

πλήρης ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια, 

το ίδρυμα υποδοχής, τον αριθμό των 

εκπαιδευομένων στο συμφωνηθέν δίκτυο 

υποδοχής και το ύψος της 

χρηματοδότησης του έργου. Αυτό θα 

βελτιώσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας 

των νέων μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο 

στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4.3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.3 α. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα 

αποτελέσματα της έρευνας και της 

καινοτομίας 
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 Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί και να 

καταστεί διαθέσιμη μια βάση δεδομένων 

με τα αποτελέσματα της έρευνας και της 

καινοτομία. Το εγχείρημα αυτό θα είναι 

ανοιχτό για διεθνή συνεργασία. Τόσο οι 

ερευνητικές ομάδες όσο και οι 

επιχειρήσεις θα προσθέτουν περιεχόμενο 

σε αυτή τη βάση δεδομένων, έτσι ώστε να 

συμβάλουν στη δημιουργία μιας αγοράς 

της καινοτομίας και της συνεργασίας, και 

να ενθαρρύνουν τη συνάντηση 

ενδεχομένων εταίρων. 

 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – εισαγωγική παράγραφος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και 

να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία 

στις ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και 

στη διαστημική έρευνα και καινοτομία, οι 

οποίες υποστηρίζουν την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε ένα 

φάσμα υφιστάμενων και 

νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και 

τομέων. 

Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και 

να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία 

στις ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και 

στη διαστημική έρευνα και καινοτομία, οι 

οποίες υποστηρίζουν την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε ένα 

φάσμα υφιστάμενων και 

νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και 

τομέων, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοπορίας μέσω της χρηματοδότησης 

της έρευνας στον τομέα της υγείας για 

την προώθηση της συναφούς για τον 

άνθρωπο έρευνας –όπως είναι οι 

τεχνολογίες «-ωματικής», τα 

υπολογιστικά και άλλα καινοτόμα μέσα 

και τεχνολογίες χωρίς χρήση ζώων, 

προκειμένου να ερευνηθούν οι 

ανθρώπινες ασθένειες– η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 

ανάπτυξη και τον έλεγχο της ασφάλειας 

φαρμάκων. 

 

 

Τροπολογία  75 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 

μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 

ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 

να επιταχύνει την καινοτομία, 

μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 

γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 

ενίσχυση υφιστάμενων προϊόντων, 

υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 

νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 

υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 

τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 

επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 

κοινωνικές πτυχές. 

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 

μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 

ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 

να επιταχύνει την καινοτομία, 

μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 

γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 

ενίσχυση της ποιότητας και της 

βιωσιμότητας υφιστάμενων προϊόντων, 

υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 

νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 

υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 

τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 

επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 

κοινωνικές πτυχές. 

 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 

στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 

λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 

καινοτομίας που ορίζονται από τη 

βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, μαζί με 

την ερευνητική κοινότητα, και δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση 

επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 

στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 

λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 

καινοτομίας που ορίζονται από κοινού με 

τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την 

ερευνητική κοινότητα και άλλες 

οργανώσεις ενδιαφερόμενων, όπως είναι 

οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών· οι δραστηριότητες θα έχουν ως 

στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση κοινών 

αναγκών και ανησυχιών αλλά και την 

υποστήριξη της εφαρμογής στόχων 

πολιτικής συγκεκριμένα στους εν λόγω 

τομείς· οι δραστηριότητες θα δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση 
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επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. 

 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – παράγραφος 8 «Μια ενοποιημένη προσέγγιση των 

κύριων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής» 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 

Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 

ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 

και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 

νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 

προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 

συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 

πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 

γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 

πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 

τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 

προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 

τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 

διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 

διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 

επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 

αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 

έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 

προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 

εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 

μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 

κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 

αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 

αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 

σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 

συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 

μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 

στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 

βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 

τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο- 

και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 

νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 

υλικά, συστήματα προηγμένης 

μεταποίησης και καινοτομία στον τομέα 

της οικολογίας. Οι εν λόγω 

πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 

γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 

πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 

τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 

προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 

τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 

διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 

διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 

επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 

αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 

έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 

προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 

εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 

μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 

στη γεωργία, κ.λπ.). Επομένως, οι 

πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ 

και των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής 

θα αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 

σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 

συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 

μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
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έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. 

Αιτιολόγηση 

Η ηγετική θέση στον τομέα της βιομηχανίας της οικολογικής καινοτομίας θα οδηγήσει σε 

βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις και σε ευελιξία της οικονομίας, θα έχει ως αποτέλεσμα 

την οικονομική αποδοτικότητα και θετικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, 

καθώς και για όλους τους πολίτες τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών. Η 

παγκόσμια αγορά (2020) για τις οικολογικές βιομηχανίες εξαπλώνεται ραγδαία και ο 

αντίστοιχος επιχειρηματικός κλάδος της ΕΕ αυξάνεται ήδη με ταχείς ρυθμούς: Ο Ορίζοντας 

2020 πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω στο γεγονός αυτό. Η οικολογική καινοτομία πρέπει να 

διεισδύσει σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, παρέχοντας τη βάση για ένα 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης όσον αφορά την αντιμετώπιση της 

πρόκλησης της βιωσιμότητας. Επομένως, η οικολογικές καινοτομίες συνιστούν τεχνολογία 

ευρείας εφαρμογής. 

 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1.1.3. – παράγραφος ε α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) προηγμένα ρομπότ και τεχνολογία για 

τον τομέα της υγείας και της αναπηρίας. 

Αιτιολόγηση 

Η προηγμένη τεχνολογία, όπως για παράδειγμα τα ρομπότ, συνιστά βασικό παράγοντα στον 

τομέα της υγείας. 

 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1.1.3. – στοιχείο – σημείο i (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των ΤΠΕ· 

 

 

Τροπολογία  80 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.1. – εισαγωγική παράγραφος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 

καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 

διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης 

στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 

ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 

στις νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους 

σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 

ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων. 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 

καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 

προετοιμασία της υπεροχής της Ένωσης 

στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 

ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 

και της ευρεσιτεχνίας στις ασφαλείς και 

υπεύθυνες νανοτεχνολογίες και 

αξιοποίησή τους σε υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, ανταγωνιστικά προϊόντα και 

υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών 

και τομέων. 

Αιτιολόγηση 

Τα πράγματα είναι διαφορετικά στην πραγματικότητα: η Ευρώπη υστερεί έναντι των 

κυριότερων ανταγωνιστών της – των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας – στις οποίες 

ανήκει πάνω από το ήμισυ της επενδύσεων και τα δύο τρίτα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 

κατατίθενται σε όλο τον κόσμο. 

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των νανοϋλικών, και 

ορισμένες εφαρμογές είναι σαφές ότι είναι απαράδεκτα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ή / 

και για το περιβάλλον. Η ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτήσει μόνο τις επενδύσεις σε ασφαλείς και 

υπεύθυνες νανοτεχνολογίες. 

 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.1. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως το 2020 οι νανοτεχνολογίες θα 

ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 

απρόσκοπτα με τις περισσότερες 

τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 

οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 

ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 

βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 

διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 

παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 

των πόρων. 

Έως το 2015, η Επιτροπή θα 

επανεξετάσει όλη τη σχετική νομοθεσία 

προκειμένου να κατοχυρώσει την 

ασφάλεια όσον αφορά όλες τις εφαρμογές 

των νανοϋλικών σε προϊόντα που 

ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, 

το περιβάλλον ή την ασφάλεια κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Έως το 

2020 οι νανοτεχνολογίες θα 

ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 
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απρόσκοπτα με τις περισσότερες 

τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 

οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 

ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 

βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 

διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 

παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 

των πόρων. 

Αιτιολόγηση 

Σε ψήφισμά του που ενέκρινε τον Απρίλιο του 2009, το Κοινοβούλιο θεώρησε ιδιαίτερα 

σημαντική την σαφή εξέταση των νανοϋλικών τουλάχιστον στο πεδίο εφαρμογής της 

νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα απόβλητα, τον αέρα και το νερό και την 

προστασία των εργαζομένων. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.3. – στοιχείο α - παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 

προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 

λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. 

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 

προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 

λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, και 

ειδικότερα στην ηλεκτρονική, την ιατρική, 

τις νέες μορφές ενέργειας και τα υλικά. 

Αιτιολόγηση 

Η ενίσχυση των ιδιοτήτων και της ανθεκτικότητας των προϊόντων με τη χρήση της 

νανοκλίμακας είναι περισσότερο αιτιολογημένη σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς ή ακόμη 

και στην ιατρική (δυνατότητα, εν καιρώ, έγχυσης φαρμάκου στο καρκινικό κύτταρο) απ’ ό, τι σε 

άλλους τομείς. Θα πρέπει να εξετασθεί η χρήση της επαναστατικής αυτής τεχνολογίας π.χ. στη 

βιομηχανία γεωργικών τροφίμων δεδομένου ότι δεν έχει καταδειχθεί ότι τα νανοσωματίδια 

είναι αβλαβή για την υγεία (μπορούν να εισχωρήσουν σε κύτταρα και να συσσωρευθούν σε 

αυτά) και το περιβάλλον. 

 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.3. – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 

εφαρμογή των νανοτεχνολογιών 

β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 

εφαρμογή των νανοτεχνολογιών, και την 

ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων δοκιμών 

για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 

νανοτεχνολογιών και των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών στην 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.3.1. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της 

βιομηχανικής καινοτομίας και είναι 

βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα 

υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα 

γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και 

βελτιωμένες επιδόσεις είναι απαραίτητα 

για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών και τομέων. 

Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της 

βιομηχανικής καινοτομίας και είναι 

βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα 

υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα 

γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και 

βελτιωμένες επιδόσεις, ιδίως όσον αφορά 

την αποτελεσματική χρήση πόρων και 

ενέργειας, είναι απαραίτητα για τη 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών και τομέων. 

 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.3.3. δ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) Υλικά για την αύξηση της 

αποδοτικότητας των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

εφαρμογών που αυξάνουν την 

αποδοτικότητα των ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας όπως είναι οι φωτοβολταϊκές, 

οι ηλιακές και οι θερμικές γεννήτριες, 

καθώς και οι ανεμογεννήτριες.  

 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.3.3. – στοιχείο ζ - παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 

εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 

καινοτόμων προσεγγίσεων 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 

εναλλακτικών για τη χρήση υλικών, την 

υποκατάσταση κρίσιμων πρώτων υλών ή 

επικίνδυνων ουσιών. Ανάπτυξη 

καινοτόμων προσεγγίσεων 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος II – σημείο 1.4.2. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 

γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 

σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 

βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 

ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 

παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 

βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 

εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 

βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 

μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 

προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 

επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 

των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 

επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 

δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 

χημείας». Η πιθανή οικονομική 

επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 

γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 

σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 

βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 

ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 

παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 

βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές και 

γεωργικές εφαρμογές, 

συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής 

τροφίμων και ζωοτροφών, των 

βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 

μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 

προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 

επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 

των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 

επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 

δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
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μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 

δυναμικού των διεργασιών της 

βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 

βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 

εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 

ετησίως έως το 2030. Στον 

βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 

περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 

είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 

το 50% των νέων φαρμάκων. Η 

βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

προοπτικές για την αξιοποίηση του 

τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 

πόρων με σκοπό την παραγωγή 

καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 

την υγεία και το περιβάλλον. Ο 

νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 

(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 

αυξάνεται κατά 10% ετησίως. 

χημείας». Η πιθανή οικονομική 

επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 

μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 

δυναμικού των διεργασιών της 

βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 

βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 

εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 

ετησίως έως το 2030. Στον 

βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 

περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 

είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 

το 50% των νέων φαρμάκων. Η 

βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

προοπτικές για την αξιοποίηση του 

τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 

πόρων με σκοπό την παραγωγή 

καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 

την υγεία και το περιβάλλον. Ο 

νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 

(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 

αυξάνεται κατά 10% ετησίως. 

Αιτιολόγηση 

Η βιοτεχνολογία είναι επίσης σημαντική για γεωργικές εφαρμογές. 

 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος II – σημείο 1.4.3. – στοιχείο α - παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 

τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 

βιολογία, η βιοπληροφορική και η 

βιολογία συστημάτων, οι οποίες 

υπόσχονται πολλά για εντελώς 

νεωτεριστικές εφαρμογές. 

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 

τεχνολογικών τομέων, όπως τα συστήματα 

βιολογίας, η βιοπληροφορική και 

συνθετική βιολογία και η βιολογία 

συστημάτων, οι οποίες υπόσχονται πολλά 

για εντελώς νεωτεριστικές εφαρμογές. 

Αιτιολόγηση 

Το δυναμικό της βιοτεχνολογίας δεν πρέπει να περιορίζεται στις βιομηχανικές διαδικασίες, 

αλλά θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά προϊόντα και τις διεργασίες. 
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Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος II – σημείο 1.4.3. – στοιχείο β - παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 

βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 

βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 

στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 

εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 

παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 

κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 

αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 

προώθηση της περιβαλλοντική τους 

διάστασης. 

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 

βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 

βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 

στο χημικό τομέα, στις κατασκευές, στην 

υγεία, στον εξορυκτικό τομέα, στην 

ενέργεια, στην παραγωγή χαρτοπολτού και 

χαρτιού, στην κλωστοϋφαντουργία, στην 

παραγωγή αμύλου, στη μεταποίηση 

τροφίμων) και προώθηση της 

περιβαλλοντική τους διάστασης. 

 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος II – σημείο 1.4.3. – στοιχείο γ - παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 

γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 

πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 

την ενίσχυση της υπεροχής και του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 

μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων. 

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 

υπολογιστική χημεία και βιολογία 

συστημάτων, γονιδιωματική, 

μεταγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, 

πλατφόρμες in vitro υψηλής απόδοσης, 

ολοκληρωμένα κυκλώματα ανθρωπίνων 

ιστών (human-on-a-chip) και μοριακά 

εργαλεία) για την ενίσχυση της υπεροχής 

και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

σε μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων. Τα 

διαγνωστικά εργαλεία θα υποστηρίζονται 

όταν συνδέονται με θεραπεία. 

Αιτιολόγηση 

Η βιολογία συστημάτων είναι η ευρύτερη έννοια η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτη στη 

σειρά. Οι υπόλοιποι όροι είναι για ειδικότερους τομείς. 
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Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.5.1. – εισαγωγική παράγραφος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 

καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 

και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 

σημερινών βιομηχανικών μορφών 

παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής και 

μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 

γνώσης, βιώσιμες και διατομεακές, με 

αποτέλεσμα πιο καινοτόμα προϊόντα, 

διαδικασίες και υπηρεσίες. 

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 

καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 

και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 

σημερινών βιομηχανικών μορφών 

παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής και 

μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 

γνώσης, βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη 

χρήση πόρων και ενέργειας, και 

διατομεακές, με αποτέλεσμα πιο 

καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και 

υπηρεσίες. 

 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.5.2. – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 

σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 

διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 

εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 

κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 

πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 

υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, 

δημιουργώντας τις συνθήκες και το 

ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και 

παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής ενός κατασκευασθέντος προϊόντος. 

Οι βιομηχανίες κατασκευής και 

επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να 

συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και 

γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να 

συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την 

ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου 

να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο 

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 

σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 

διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 

εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 

κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 

πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 

υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, 

αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων και 

ενέργειας, δημιουργώντας τις συνθήκες και 

το ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και 

παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής ενός κατασκευασθέντος προϊόντος. 

Οι βιομηχανίες κατασκευής και 

επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να 

συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και 

γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να 

συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την 

ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου 
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προς μια ανταγωνιστική οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και να συμμορφώνονται με τη 

συμφωνηθείσα μείωση σε επίπεδο Ένωσης 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

έως το 2050 στους βιομηχανικούς τομείς. 

να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο 

προς μια ανταγωνιστική οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των 

πόρων, και να συμμορφώνονται με τη 

συμφωνηθείσα μείωση σε επίπεδο Ένωσης 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

έως το 2050 στους βιομηχανικούς τομείς. 

 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1.5.3. – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 

ανάπτυξης με διευκόλυνση της 

στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 

την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 

προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 

ανάπτυξης με διευκόλυνση της 

στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 

την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 

προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην 

αποδοτική χρήση των υλικών και σε 

συστήματα κλειστού κύκλου. 

 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1.5.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 

βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 

και της ενέργειας, και μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 

ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 

προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. 

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 

βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 

και της ενέργειας, και μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 

ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 

προωθώντας τη χρήση αποδοτικών ως 

προς τη χρήση πόρων και ενέργειας 
τεχνολογιών, διεργασιών και υλικών. 
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Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1.6.2. – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ιδίως η υποστήριξη προς την έρευνα και 

την ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών 

θα πρέπει να διοχετεύεται με τρόπο ώστε 

να επιδιώκεται η ανταπόκριση σε 

κοινωνιακές προκλήσεις όπως είναι η 

κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τα 

βιώσιμα συστήματα μεταφορών και η 

γεωργία. Οι στόχοι της διάδοσης των 

γνώσεων και της διαλειτουργικής 

ανάπτυξης συνιστούν τη βάση της 

στήριξης που παρέχεται σε αυτούς τους 

τομείς. 

 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1.6.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 

της εκμετάλλευσης δεδομένων από 

ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 

καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 

για τον συντονισμό και την οργάνωση της 

επεξεργασίας, επικύρωσης και 

τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 

καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 

δεδομένων μπορούν επίσης να 

εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 

επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 

συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 

προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 

Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 

ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 

της εκμετάλλευσης δεδομένων από 

ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 

καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 

για τον συντονισμό και την οργάνωση της 

επεξεργασίας, επικύρωσης και 

τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 

καινοτομίες στο χειρισμό, τη διάδοση και 

τη διαλειτουργικότητα δεδομένων, και 

ιδίως η προώθηση της ελεύθερης 

πρόσβασης στα δεδομένα και 

μεταδεδομένα των γεωεπιστημών και της 

ανταλλαγής τους, μπορούν επίσης να 

εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 

επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
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μέσω δορυφόρου Galileo ή της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 

σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. 

συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 

προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 

Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 

ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 

μέσω δορυφόρου Galileo ή της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 

σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. 

 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1.6.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Θα παρασχεθεί υποστήριξη για την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένου και 

διατηρήσιμου παγκόσμιου συστήματος 

παρατήρησης του περιβάλλοντος και 

πληροφοριών, μεταξύ άλλων με την 

ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ 

ομάδων μοντελοποίησης και 

παρατήρησης του περιβάλλοντος και 

ομάδων διαχείρισης δεδομένων. Η 

συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτή τη 

συνεργασία είναι ουσιώδης, διότι οι 

εθνικές αρχές είναι συχνά οι κάτοχοι των 

μητρώων δεδομένων. 

 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II  – σημείο 1.6. α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1.6 α. Οικολογική καινοτομία 

 Ειδικός στόχος για τις οικολογικές 

καινοτομίες 

 Ο ειδικός στόχος της οικολογικής 

καινοτομίας είναι να προωθήσει τη 

δημιουργία μιας καινοτόμου ευρωπαϊκής 
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βιομηχανίας και κοινότητας καινοτομίας, 

η οποία θα παράγει στοχευμένα νέα 

προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες που 

δημιουργούν πράσινη ανάπτυξη και 

προσφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη, και 

της οποία η ηγετική θέση να 

αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στόχος είναι η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των πόρων, η 

μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, η πρόληψη της ρύπανσης 

(των υδάτων) και / ή η επίτευξη πιο 

αποδοτικής, αποτελεσματικής και 

υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων. 

 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 

Ένωσης 

 Η ηγετική θέση στον τομέα της 

οικολογικής καινοτομίας θα οδηγήσει σε 

βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις 

και αντοχή όλων των τομέων της 

οικονομίας με τρόπο οικονομικά 

αποδοτικό και επωφελή για τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και 

για όλους τους πολίτες, τόσο στις 

αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές. 

Η παγκόσμια αγορά (2020) για τις 

οικολογικές βιομηχανίες εξαπλώνεται 

ραγδαία, και ο αντίστοιχος 

επιχειρηματικός κλάδος της ΕΕ 

αυξάνεται ήδη με ταχείς ρυθμούς: οι 

οικολογικές βιομηχανίες της ΕΕ συχνά 

είναι παγκόσμιοι ηγέτες. Ο Ορίζοντας 

2020 πρέπει να αξιοποιήσει το γεγονός 

αυτό. Η οικολογική καινοτομία πρέπει να 

διεισδύσει σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας και της κοινωνίας, 

παρέχοντας τη βάση για ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

Ευρώπης όσον αφορά την αντιμετώπιση 

της πρόκλησης της βιωσιμότητας. 

Επομένως, οι οικολογικές καινοτομίες 

συνιστούν τεχνολογία ευρείας εφαρμογής. 

 Οι οικολογικές βιομηχανίες 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία 

μεγάλου αριθμού μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι επιχειρήσεις 

αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ 
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της συνολικής απασχόλησης. Ως εκ 

τούτου πρέπει οι ΜΜΕ, σε συνεργασία με 

μεγαλύτερους εταίρους του κλάδου, να 

διαδραματίζουν ολοένα και 

σημαντικότερο ρόλο στον εκσυγχρονισμό 

των νέων τεχνολογιών καθώς και στην 

παροχή και την εφαρμογή λύσεων. 

 Βασικές πηγές καινοτομιών βρίσκονται 

στη διασύνδεση μεταξύ οικολογικής 

καινοτομίας και άλλων τεχνολογιών 

γενικής εφαρμογής, ξεκινώντας με τις 

τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (παρακολούθηση και 

ανίχνευση) και τις νανοτεχνολογίες. 

 Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων 

 Ως οικολογική καινοτομία νοείται κάθε 

μορφή καινοτομίας που οδηγεί ή στοχεύει 

σε σημαντική και αποδείξιμη πρόοδο 

όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω 

του περιορισμού των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, μέσω της ενίσχυσης της 

ανθεκτικότητας στις περιβαλλοντικές 

πιέσεις ή μέσω της επίτευξης πιο 

αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των 

φυσικών πόρων. 

 Οι δραστηριότητες οικολογικής 

καινοτομίας εστιάζονται στις βιώσιμες 

καινοτομίες και σε όλα τα παρακάτω 

πεδία: 

 α) Παροχή πράσινης ενέργειας 

 β) Ενεργειακή απόδοση 

 γ) Αποδοτική χρήση υλικών 

 δ) Πράσινη κινητικότητα 

 ε) Ύδατα 

 στ) Απόβλητα 

 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 2.3. – στοιχείο α – παράγραφος 3 – σημείο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση 

σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας 

σημασίας για την αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της 

βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης, και την παροχή 

περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων 

αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα βοηθήσει 

την Ένωση να αντιμετωπίσει τις πτυχές 

έρευνας και καινοτομίας των τομεακών 

πολιτικών στόχων. 

(2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση 

σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας 

σημασίας για την αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της 

βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης, την προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 

παροχή περιβαλλοντικών και άλλων 

δημόσιων αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα 

βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει τις 

πτυχές έρευνας και καινοτομίας των 

τομεακών πολιτικών στόχων. 

 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3.1. – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 

το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 

και στην απασχόληση, και το σημαντικό 

δυναμικό καινοτομίας τους - προβλήματα 

που σχετίζονται με το μέγεθός τους για να 

γίνουν περισσότερο καινοτόμες και 

ανταγωνιστικότερες. Παρά το γεγονός ότι 

την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός 

νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές 

ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες 

στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες 

από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις 

ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 

περιβάλλον με ολοένα και πιο 

αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 

επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 

πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 

για καινοτομία. Πρέπει να δημιουργήσουν, 

να αφομοιώσουν και να 

εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 

το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 

και στην απασχόληση, και το σημαντικό 

δυναμικό καινοτομίας τους - προβλήματα 

που σχετίζονται με το μέγεθός τους για να 

γίνουν περισσότερο καινοτόμες και 

ανταγωνιστικότερες. Παρά το γεγονός ότι 

την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός 

νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές 

ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες 

στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες 

από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις 

ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 

περιβάλλον με ολοένα και πιο 

αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 

επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 

πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 

για καινοτομία και να έχουν ευχερή 

πρόσβαση στις διάφορες μορφές 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης (δάνεια, 
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επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 

μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 

επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 

παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 

τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 

ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 

ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους. 

εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια). 

Πρέπει να δημιουργήσουν, να 

αφομοιώσουν και να 

εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 

επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 

μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 

επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 

παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 

τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 

ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 

ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους. 

 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 

βιώσιμα από οικονομική άποψη 

συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 

και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 

και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 

της στήριξης της έρευνας και της 

καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 

λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 

σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 

Η δια βίου υγεία και πνευματική και 

σωματική ευεξία για όλους, τα βιώσιμα 

από οικονομική άποψη συστήματα υγείας 

και περίθαλψης υψηλής ποιότητας, οι 

λύσεις για την αντιμετώπιση της 

οικονομίας του γηράσκοντος πληθυσμού 
καθώς και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις 

εργασίας και οικονομική ανάπτυξη είναι οι 

σκοποί της στήριξης της έρευνας και της 

καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 

λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 

σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 

 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Θα πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα σχετικά 

με τις ασθένειες που προέρχονται από την 

αύξηση της θερμοκρασίας και από την 

κλιματική αλλαγή, οι οποίες πλήττουν 
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ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τις χώρες 

της Μεσογείου. 

 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η έρευνα θα οδηγήσει σε βελτίωση των 

προηγμένων και των κυτταρικών 

θεραπειών και θα πρέπει να επικεντρωθεί 

στην αντιμετώπιση των χρόνιων και 

εκφυλιστικών ασθενειών. 

 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 

κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 

τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 

τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 

ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 

ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 

σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 

εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 

έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 

80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 

το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 

συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 

ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 

εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 

διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 

συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 

θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 

αναπηριών. 

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 

κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 

τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 

τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 

ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 

ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 

σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 

εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 

έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 

80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 

το ίδιο διάστημα. Η πρόληψη ή η 

συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 

ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 

εξαρτάται εν μέρει από την καλύτερη 

ενημέρωση όλων των πολιτών για τους 

καθοριστικούς για την υγεία παράγοντες 

με στόχο την εξασφάλιση της διά βίου 

υγείας και ευεξίας για όλους και, συνεπώς, 

από μέσα πρόληψης χρηματοδοτούμενα 

στο κατάλληλο επίπεδο, από την 

πρόσβαση σε κατάλληλη και 
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εξειδικευμένη θεραπεία και από τη 

διαχείριση ασθενειών και αναπηριών με 

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου.  

 

 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 

καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 

διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 

υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 

παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 

περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 

αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 

και πρόωρων θανάτων, και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 

και οικονομικό κόστος. 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD),  οι 

πνευμονικές παθήσεις, ο καρκίνος, ο 

διαβήτης, οι ρευματικές και 

μυοσκελετικές παθήσεις, οι αλλεργίες, οι 

αναπνευστικές, οι νευρολογικές και οι 

ψυχικές διαταραχές, το υπερβολικό βάρος 

και η παχυσαρκία, η στειρότητα, και 

διάφοροι λειτουργικοί περιορισμοί είναι 

σημαντικές αιτίες αναπηριών, κακής 

κατάστασης της υγείας, νοσηρότητας και 

πρόωρων θανάτων, και αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό 

κόστος. Οι χρόνιες μη μεταδοτικές 

ασθένειες ευθύνονται για το 86% των 

θανάτων στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της 

ΠΟΥ. 

 

 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 

υπεύθυνα για περισσότερους από 2 

εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 

οικονομία περισσότερα από 192 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 

είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 

υπεύθυνα για περισσότερους από 2 

εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 

οικονομία περισσότερα από 192 

δισεκατομμύρια ευρώ. Ο καρκίνος είναι 

υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων των 
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των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 

θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 

27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 

πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 

κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 

(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 

ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 

υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 

παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 

ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 

αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 

τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 

ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 

αυτούς. 

θανάτων και είναι η πρώτη αιτία θανάτου 

ατόμων ηλικίας 45-64 ετών. Πάνω από 27 

εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 

πάσχουν από διαβήτη και πάνω από 120 

εκατομμύρια από ρευματικές και 

μυοσκελετικές παθήσεις, το δε συνολικό 

κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 

(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 

ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 

υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να 

αυξάνεται ραγδαία, σε μεγάλο βαθμό 

λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της 

Ευρώπης και της συνδεόμενης με αυτήν 

αύξησης της επιβάρυνσης των 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως το 

Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ. Οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 

παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 

ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 

αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 

τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 

ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 

αυτούς. Η πλειονότητα των μη 

μολυσματικών χρόνιων παθήσεων 

οφείλεται στον συνδυασμό τεσσάρων 

παραγόντων: καπνός, μη ισορροπημένες 

δίαιτες, αλκοόλ και έλλειψη φυσικής 

άσκησης. Ωστόσο, στην περίπτωση 

άλλων παθήσεων – ιδίως 

νευροεκφυλιστικών – είναι απαραίτητο να 

δοθεί σημαντική ώθηση στην έρευνα των 

αιτίων τους και στην ανάπτυξη 

καλύτερης και πιο έγκαιρης διάγνωσης 

καθώς και δυνατοτήτων θεραπείας, έτσι 

ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν 

αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης. 

 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 20% της 

επιβάρυνσης από ασθένειες στην 

ευρωπαϊκή περιοχή της ΠΟΥ, δεδομένου 

ότι ένα στα τέσσερα άτομα αντιμετωπίζει 

από προβλήματα ψυχικής υγείας κάποια 

στιγμή στη ζωή του. 

 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ασθένειες σε παιδιά, περιλαμβανομένων 

των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα. 

 Η υγεία των παιδιών συνιστά βασική 

προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Όπως συμβαίνει και με τις 

σπάνιες ασθένειες, η αποτελεσματική 

έρευνα και θεραπεία μπορούν να 

αναπτυχθούν μόνο με κοινή ευρωπαϊκή 

προσπάθεια. 

 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 

φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 

παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 

το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 

αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 

ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 

στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 

προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 

φυματίωση, ελονοσία και παραμελημένες 

νόσοι) αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα, 

αντιπροσωπεύοντας το 41% των 1,5 

δισεκατομμυρίων αναπροσαρμοσμένων 

λόγω αναπηρίας ετών ζωής παγκοσμίως, 

με το 8% εξ αυτών στην Ευρώπη. Η 

επανεμφάνιση παλαιών μεταδιδόμενων 
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επιδημίες και την απειλή αύξησης της 

αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα. 
ασθενειών, περιλαμβανομένης της 

φυματίωσης, στην περιοχή της Ευρώπης 

και η αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων 

ασθενειών που προλαμβάνονται με 

εμβολιασμό στις ανεπτυγμένες χώρες, 

τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση και για αύξηση της στήριξης 

της Ε&Α από τον δημόσιο τομέα. Πρέπει 

επίσης να υπάρξει προετοιμασία για τις 

νεοεμφανιζόμενες επιδημίες και την 

απειλή αύξησης της αντοχής σε 

αντιμικροβιακά φάρμακα. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οι σπάνιες ασθένειες εξακολουθούν 

να συνιστούν μεγάλη πρόκληση για την 

ΕΕ και τα κράτη μέλη. Υπάρχουν 6.000 – 

8.000 σπάνιες ασθένειες που πλήττουν 

περίπου 30 εκατομμύρια άτομα σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

σχετικές επιστημονικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη που θα μπορούσαν να 

χρησιμεύσουν ως βάση για την ανάπτυξη 

καινοτόμων και αποτελεσματικών 

θεραπειών για ασθενείς με σπάνιες 

ασθένειες δεν υπάρχουν ακόμη. Ως εκ 

τούτου,  για την πλειονότητα των 

ασθενών αυτών οι διαθέσιμες 

θεραπευτικές επιλογές, όταν υπάρχουν, 

είναι λίγες. Η ευρωπαϊκή στήριξη για τη 

συνεργασία εξασφαλίζει ότι η γνώση 

μπορεί να μοιραστεί και ότι οι πόροι 

μπορούν να συνδυαστούν όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερα προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 

σπάνιες ασθένειες σε όλη την ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη 200 νέων θεραπειών στο πλαίσιο της διεθνούς 

κοινοπραξίας για τις σπάνιες ασθένειες. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου αριθμού των 
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ασθενών που πάσχουν από κάθε ασθένεια, είναι επίσης χαμηλότερη η οικονομική 

ελκυστικότητα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων ορφανών φαρμάκων. Για τον λόγο αυτό θα 

μπορούσε η χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα να συμβάλει στον μετριασμό αυτού του 

φαινομένου και να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Η 

συνεργατική έρευνα είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι οι σπάνιες γνώσεις μπορούν να 

μοιραστούν και ότι ο οι πόροι μπορούν να συνδυαστούν όσο το δυνατόν αποδοτικότερα 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σπάνιες ασθένειες σε όλη την ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 

φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 

ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 

αποτελεσματικές. Πρέπει να 

αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 

στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 

για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 

αποτελεσματικά και κατάλληλα 

συστήματα υγείας. 

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 

φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 

ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 

αποτελεσματικές ενώ οι παρεμβάσεις για 

τη δημόσια υγεία, η προώθηση της 

υγείας, η μείωση των παραγόντων 

κινδύνου και οι στρατηγικές πρόληψης 

αποδείχθηκαν μακροπρόθεσμα 

αποδοτικές όσον αφορά τη σχέση 

κόστους-ωφελείας. Το κύρος των 

δοκιμών σε ζώα με σκοπό τη χρήση σε 

ανθρώπους αμφισβητείται ολοένα και 

περισσότερο. Είναι αναγκαίο να 

βελτιωθεί η κανονιστική επιστήμη στην 

οποία βασίζονται. Πρέπει να 

αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 

στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 

για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 

αποτελεσματικά, βιώσιμα και κατάλληλα 

συστήματα υγείας. 

Αιτιολόγηση 

Η έρευνα της ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την αλλαγή στάσης στη βιοϊατρική έρευνα έτσι ώστε να 

μην γίνονται δοκιμές σε ζώα, αλλά να διενεργούνται σύγχρονες δοκιμές που να αρμόζουν στον 

21ο αιώνα. Οι εξελίξεις στην μοριακή βιολογία, την βιοτεχνολογία, και σε άλλους τομείς 

προετοιμάζουν το έδαφος για σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο που οι επιστήμονες αξιολογούν 

τα φάρμακα και τα εμβόλια. Αυτές οι εξελίξεις μπορούν να καταστήσουν τις δοκιμές ταχύτερες, 

λιγότερο ακριβές, και να αυξήσουν την συνάφειά τους όσον αφορά τη χρήση σε ανθρώπους. 
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Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1. – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επίσης, σύμφωνα με αυξανόμενο αριθμό 

μελετών ορισμένες χημικές ουσίες έχουν 

ανησυχητική επίδραση στο ενδοκρινικό 

σύστημα και τη γενική υγεία. Στις 

επιδράσεις αυτών των ενδοκρινικών 

διαταρακτών, ιδιαίτερα όταν αυτοί 

συνδυάζονται, πιστεύεται μεταξύ άλλων, 

ότι περιλαμβάνονται η παραμόρφωση 

των γεννητικών οργάνων των αρσενικών 

βρεφών, η πρόωρη εμφάνιση της 

εφηβείας στα κορίτσια, η στειρότητα, η 

παχυσαρκία και ο διαβήτης. Επομένως 

είναι αναγκαία η διενέργεια περαιτέρω 

έρευνας σε αυτόν τον τομέα. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 

σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 

κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 

καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 

και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 

αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 

να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 

όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 

υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 

παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 

υγεία και την ευεξία.  

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 

σταματούν στα εθνικά σύνορα. Συχνά τα 

μεμονωμένα κράτη δεν διαθέτουν τους 

αναγκαίους πόρους για να ανταποκριθούν 

με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Μια 

κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 

καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

υποστηριζόμενη από μια κατάλληλη 

χρηματοδοτική δέσμευση, μπορεί και 

πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 

αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 

να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 

όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 

υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 

παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 

υγεία και την ευεξία.  
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Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2. – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 

στην έρευνα για τη βελτίωση της 

θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 

ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 

και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 

του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 

απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 

παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 

καινοτόμα, κλιμακούμενα και 

αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 

παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 

καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 

περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 

απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 

μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 

της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 

πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 

ομάδων. 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 

στην έρευνα και την αποτελεσματική 

διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
για τη βελτίωση της θεμελιώδους 

κατανόησης της υγείας, των ασθενειών, 

της αναπηρίας, της ανάπτυξης και της 

γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου του 

προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 

απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 

παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 

καινοτόμα, κλιμακούμενα και 

αποτελεσματικά μέσα πρόληψης, 

προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και 

υπηρεσίες. Ειδικότερα, είναι αναγκαία 

μια μεγάλης κλίμακας ερευνητική 

προσπάθεια που να βασίζεται στην 

ανθρώπινη βιολογία προκειμένου να 

ανακαλυφθούν τα βασικά στοιχεία της 

βιολογικής οδού στον άνθρωπο, από την 

πρώτη διαταραχή των γενετικών και 

κυτταρικών διεργασιών έως την 

εμφάνιση των προβλημάτων υγείας . 
Επιπλέον, το γεγονός ότι οι προκλήσεις 

αυτές αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη και, 

σε πολλές περιπτώσεις, την υφήλιο απαιτεί 

μια απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 

μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 

της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 

πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 

ομάδων, όχι μόνο στην Ένωση, αλλά και 

σε παγκόσμιο επίπεδο, π.χ. η ικανότητα 

έρευνας και ανάπτυξης όσον αφορά 

ενδημικές περιοχές και ασθένειες, ιδίως 

δε την ελονοσία, τον δάγκειο πυρετό και 

τη φυματίωση. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2. – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 

και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 

απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 

και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 

πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 

της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 

βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η σύσταση 

μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 

διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 

χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 

ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 

στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 

ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 

απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 

αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 

ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 

χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 

εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 

σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 

υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 

διαβίωσης. 

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 

και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 

απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 

και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 

πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 

της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 

βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η υποστήριξη της 

έρευνας για την προώθηση της υγείας και 

της γνώσης σχετικά με την υγεία, η 

σύσταση μακροχρόνιων ομάδων 

πληθυσμού και η διεξαγωγή κλινικών 

δοκιμών, η κλινική χρήση τεχνολογιών «-

ωματικής» ή η ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι 

εφαρμογές τους στην πρακτική 

υγειονομική περίθαλψη, ιδίως στην 

ηλεκτρονική υγεία. Οι απαιτήσεις ειδικών 

πληθυσμών αντιμετωπίζονται επίσης 

καλύτερα με ολοκληρωμένο τρόπο, 

παραδείγματος χάριν με την ανάπτυξη 

στρωματοποιημένων ή/και 

εξατομικευμένων φαρμάκων, την 

φροντίδα που παρέχεται σε κέντρα 

περίθαλψης με πολυεπιστημονική 

προσέγγιση, τη θεραπεία σπάνιων νόσων, 

καθώς και την παροχή λύσεων 

υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 

διαβίωσης. 

 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2. – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 

Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 

πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 

Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 

πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 
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έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 

έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 

ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 

προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 

δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 

νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 

λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 

διαλειτουργικές και στηρίζονται από 

καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 

συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 

συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 

του ΕΧΕ. Θα αλληλεπιδρά επίσης, όταν 

και όπως χρειάζεται, με δραστηριότητες 

που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 

και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 

Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 

γήρανση. 

έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 

έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 

ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 

προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 

δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 

νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 

λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 

διαλειτουργικές και στηρίζονται από 

καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 

συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 

συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 

του ΕΧΕ. Επίσης, θα συμπληρώνει και θα 

δημιουργεί συνέργειες όταν και όπως 

χρειάζεται, με δραστηριότητες που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 

και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 

Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 

γήρανση και μελλοντικές δράσεις όσον 

αφορά τις χρόνιες παθήσεις. 

 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 

ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 

και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 

επίσης από την κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 

τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 

όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 

επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 

και την ετοιμότητα, καθώς και τα 

αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την σωματική και πνευματική 

ευεξία και είναι αποδοτική ως προς το 

κόστος. Η προαγωγή της υγείας και η 

πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται επίσης 

από την κατανόηση των καθοριστικών 

παραγόντων και της σχέσης μεταξύ 

σωματικής και ψυχικής υγείας, από 

δεδομένα ευρωπαϊκής κλίμακας 

βασισμένα σε κοινούς δείκτες, από τα 

αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 

τα εμβόλια, και από επεμβάσεις σε 

επίπεδο συμπεριφοράς για την 

αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, 
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από την αποτελεσματική επιτήρηση της 

υγείας και των ασθενειών και την 

ετοιμότητα, καθώς και από τα 

αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου και έγκαιρης 

διάγνωσης. 

 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3. – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 

διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 

ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 

λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 

θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 

παραγόντων και αιτιών τους, των 

διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 

και των παραγόντων που επηρεάζουν την 

καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 

ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 

των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 

κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 

είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 

μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 

σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 

διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.  

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 

διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 

ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 

λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 

βελτιωμένη μοριακή γνώση των 

ασθενειών μέσω της βιοϊατρικής έρευνας, 

και από τη θεμελιώδη κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων και αιτιών τους, 

των διεργασιών και επιπτώσεών τους, 

καθώς και των παραγόντων που 

επηρεάζουν την καλή υγεία και ευεξία. Η 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

βιοϊατρικής έρευνας για την ανάπτυξη 

θεραπειών και ειδικότερα 

διαστρωματωμένης και εξατομικευμένης 

ιατρικής αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για 

την εξεύρεση θεραπειών ασθενειών 

προσαρμοσμένων στη γενετική σύνθεση 

του ασθενούς και στο συγκεκριμένο είδος 

ασθένειας, ώστε να αυξάνεται η 

αποτελεσματικότητα της περίθαλψης και  

να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των 

ασθενών. Η αποτελεσματική συλλογή και 

ανταλλαγή δεδομένων, η τυποποιημένη 

επεξεργασία των δεδομένων, και η 

διασύνδεση των εν λόγω δεδομένων με 

μεγάλης κλίμακας μελέτες επί ομάδων 

πληθυσμού είναι επίσης ουσιαστική, όπως 

και η έγκαιρη μεταφορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας σε κλινικό 

επίπεδο, ιδίως μέσω της διεξαγωγής 
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πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών. 

 

 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3. – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 

ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 

γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 

απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 

της περίθαλψης. Προκειμένου να 

διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 

περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 

απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 

την πρόληψη και θεραπεία, τον 

προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 

των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 

υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 

της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 

ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 

οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 

οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 

ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 

και παράταση της διάρκειας της 

σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 

ευεξίας. 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 

ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 

γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 

απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 

της περίθαλψης. Προκειμένου να 

διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 

περίθαλψη για  όλους, ανεξάρτητα από 

ηλικία, φύλο και οικονομικά μέσα, 

απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 

την πρόληψη και θεραπεία, και τη 

διάγνωση, τον προσδιορισμό και τη 

στήριξη της διάδοσης των βέλτιστων 

πρακτικών στους τομείς της υγείας και της 

περίθαλψης, τη χειραφέτηση των πολιτών 

και των ασθενών μέσω της ενημέρωσης 

για την υγεία, και τη στήριξη της 

ολοκληρωμένης περίθαλψης 

(παρεχόμενης, όπου είναι σκόπιμο, σε 

εξειδικευμένα κέντρα) και της ευρείας 

αποδοχής των τεχνολογικών, οργανωτικών 

και κοινωνικών καινοτομιών οι οποίες 

επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας, στα άτομα με χρόνιες παθήσεις 

και στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους 

ασθενείς, να παραμένουν ενεργά και 

ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 

και παράταση της διάρκειας της 

σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 

ευεξίας και της ποιότητας ζωής. 

Αιτιολόγηση 

Οι χρόνιες παθήσεις είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στον στόχο της ΕΕ να προστεθούν δύο υγιή 

χρόνια ζωής στους πολίτες της Ευρώπης έως το 2020. Πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην 

μέριμνα για όλα τα άτομα με χρόνιες παθήσεις ώστε να επωφελούνται από τη βελτιωμένη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την πρόληψη και θεραπεία, τη διάδοση των καλύτερων 

πρακτικών και την αποδοχή των τεχνολογικών και κοινωνικών καινοτομιών. 

 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3. – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 

αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 

βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 

στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 

ευκαιριών στην αγορά. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 

αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 

αποφεύγοντας την περιττή επικάλυψη της 

έρευνας, ενισχύοντας την ανάπτυξη νέων 

ευκαιριών στην αγορά και την 

ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών που 

είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη και 

υποστηρίζοντας τις ΜΜΕ. Έμφαση θα 

δοθεί επίσης στη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων μερών – 

συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και 

των οργανώσεων ασθενών – προκειμένου 

να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα έρευνας 

και καινοτομίας που θα εμπλέκει ενεργά 

τους πολίτες και θα εκφράζει τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες τους. Για το σκοπό 

αυτό, μια ευρεία βάση έρευνας είναι 

υψίστης σημασίας για την επίτευξη 

υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας 

και τη μελλοντική καινοτομία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Αιτιολόγηση 

Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα στον τομέα της υγείας πρέπει να αντανακλά τις 

ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών εφόσον υφίσταται για να συνδράμει τους ίδιους τους 

ασθενείς. Οι οργανώσεις ασθενών, με την εμπειρογνωσία τους, επίγνωση της κατάστασης και 

τις ιδέες τους, ευρίσκονται στην κατάλληλη θέση να βοηθήσουν στην κατάρτιση αυτού του 

ερευνητικού θεματολογίου, να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με όλους τους μείζονες 

ενδιαφερόμενους και να αρθρώσουν την κοινή φωνή του ασθενή. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3. – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 

που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 

κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 

υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 

κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 

της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 

προς το κόστος προγραμμάτων 

προσυμπτωματικού ελέγχου και η 

βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 

σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 

επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 

ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 

εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 

τη βελτίωση της διαχείρισης και της 

πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 

ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 

κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 

δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 

των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 

γήρανση, η ανεξάρτητη και 

υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 

του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 

του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, η βελτίωση των 

επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 

τεχνολογίες και προσεγγίσεις.  

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που 

σχετίζονται με τη φυσιολογία, τη 

συμπεριφορά, το περιβάλλον, το κλίμα, 

την φτώχεια και το φύλο), η βελτίωση της 

προαγωγής της υγείας και της πρόληψης 

ασθενειών, η κατανόηση της εξέλιξης των 

ανθρώπινων ασθενειών, της τοξικότητας, 

των βιολογικών δεικτών και των τρόπων 

δράσης τους, η βελτίωση της διάγνωσης, η 

ανάπτυξη αποδοτικών ως προς το κόστος 

προγραμμάτων προσυμπτωματικού 

ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 

προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 

βελτίωση της επιτήρησης και της 

ετοιμότητας, η ανάπτυξη καλύτερων 

προληπτικών μέσων, 

συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, η 

χρήση φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση 

της διαχείρισης και της πρόβλεψης 

ασθενειών, η βελτίωση της θεραπείας 

ασθενειών με έμφαση στην ανάπτυξη 

διαστρωματωμένων/εξατομικευμένων 

φαρμάκων και ορφανών φαρμακευτικών 

προϊόντων· η μεταφορά γνώσεων που 

προέρχονται από τη βασική έρευνα στην 

κλινική πράξη και τις κλιμακούμενες 

δράσεις καινοτομίας πιο έγκαιρα και πιο 

αποτελεσματικά, προωθώντας τη 

μεταγραφική έρευνα υψηλής ποιότητας· η 

καλύτερη χρήση των δεδομένων για την 

υγεία, η προώθηση της ενεργού γήρανσης, 

της ανεξάρτητης και υποβοηθούμενης 

διαβίωσης·  η ενδυνάμωση του ατόμου για 

αυτοδιαχείριση της υγείας του, η 

προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, η βελτίωση των 

επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, και η 
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βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων 

με την ανάπτυξη και ευρύτερη εφαρμογή 

λύσεων ηλ-υγείας (e-Health), και η 

μείωση των ανισοτήτων με λήψη 

τεκμηριωμένων αποφάσεων και η διάδοση 

των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και οι 

καινοτόμες τεχνολογίες και προσεγγίσεις. 

 

 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3. – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όσον αφορά την αντιμετώπιση των 

μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα των 

υδάτινων πόρων της Ευρώπης, θα πρέπει 

να διατεθεί κατάλληλη χρηματοδότηση 

της Ένωσης για δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας στον τομέα της 

καινοτομίας των υδάτων. Για τον σκοπό 

αυτό, μέρος του συνολικού 

προϋπολογισμού του «Ορίζοντας 2020» 

(κατά το διάστημα 2014-2020) θα 

διατεθεί για τη συγκεκριμένη κοινωνιακή 

πρόκληση. 

 

 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 

2. Ασφάλεια των τροφίμων και 

επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, 

έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της 

ναυτιλίας, και βιοοικονομία 
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Αιτιολόγηση 

Διόρθωση της τροπολογία 31 ώστε να αντανακλά εν μέρει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής στο 

πεδίο της έρευνας όσον αφορά τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2.1. – εισαγωγική παράγραφος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 

και άλλων προϊόντων βιολογικής 

προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 

και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, 

προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 

οικοσυστήματος, παράλληλα με 

ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο 

επιταχύνεται η μετάβαση σε μια βιώσιμη 

ευρωπαϊκή βιοοικονομία. 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας υγιεινών 

τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής 

προέλευσης, χωρίς την υπερεκμετάλλευση 

των οικοσυστημάτων που παρατηρείται 

σήμερα, αναπτύσσοντας παραγωγικά και 

αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής και 

μεταποίησης τροφίμων με σεβασμό της 

βιοποικιλότητας, συνδυασμό ποσοτικών 

και ποιοτικών προσεγγίσεων, παράλληλα 

με ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. 

 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 

φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 

(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 

φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 

(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 
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για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 

παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 

τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 

τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 

παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 

γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 

περίπου των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 

μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 

παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 

προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 

έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 

πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 

πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 

προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 

ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 

πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 

αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 

περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 

παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 

βιολογικής προέλευσης απόβλητα 

(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 

εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 

εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 

υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 

πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 

δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 

Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι το 

30% του συνόλου των τροφίμων που 

παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 

καταλήγουν στα απορρίμματα. 

Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 

μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 

στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 

εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 

εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 

παρασίτων και ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 

των παθογόνων μικροοργανισμών που 

βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 

αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 

ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 

αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 

επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 

διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 

για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 

παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 

τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 

τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 

παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Ο 

επιτακτικός χαρακτήρας των 

επισιτιστικών αυτών αναγκών δεν 

δικαιολογεί τη σημερινή ανισορροπία 

μεταξύ των, συχνά πλεονασματικών, 

εθνικών παραγωγών και της σταθερής 

αύξησης των εισαγωγών τροφίμων ούτε 

μπορεί να θεωρηθεί αιτία για την 

αυξανόμενη περιπλοκότητα του 

παγκόσμιου επισιτιστικού δικτύου. Για 

τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ελέγχει 

καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα 

κυκλώματα εφοδιασμού λαμβάνοντας 

υπόψη κατά προτεραιότητα τον κύκλο 

των εποχών, την προέλευση των 

προϊόντων και την εξασφάλιση της 

ιχνηλασιμότητάς τους. Η γεωργία είναι 

υπεύθυνη για το 10% περίπου των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 

Ένωση, παρόλο που μειώνονται στην 

Ευρώπη, ενώ οι παγκόσμιες εκπομπές από 

τη γεωργία προβλέπεται να αυξηθούν έως 

και 20% έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη 

θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή 

εφοδιασμό πρώτων υλών, ενέργειας και 

βιομηχανικών προϊόντων, υπό συνθήκες 

μείωσης των ορυκτών πόρων άνθρακα (η 

παραγωγή πετρελαίου και υγροποιημένου 

φυσικού αερίου αναμένεται να μειωθεί 

κατά περίπου 60% έως το 2050), 

διατηρώντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητά της. Τα βιολογικής 

προέλευσης απόβλητα (εκτιμάται ότι 

ανέρχονται στα 138 εκατομμύρια τόνους 

ετησίως στην Ένωση, εκ των οποίων το 

40% καταλήγει σε χώρο υγειονομικής 

ταφής) αποτελούν τεράστιο πρόβλημα και 

κοστίζουν, παρά το υψηλό δυναμικό 

προστιθέμενης αξίας τους. Παραδείγματος 

χάριν, υπολογίζεται ότι το 30% του 

συνόλου των τροφίμων που παράγονται 

στις ανεπτυγμένες χώρες καταλήγουν στα 

απορρίμματα. Απαιτούνται σημαντικές 
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πληθώρα προσεγγίσεων. αλλαγές για τη μείωση του εν λόγω 

ποσοστού κατά 50% στην Ένωση έως το 

2030. Επιπλέον, τα εθνικά σύνορα δεν 

παρεμποδίζουν την εξάπλωση των ζωικών 

και φυτικών παρασίτων και ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 

των παθογόνων μικροοργανισμών που 

βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 

αποτελεσματικά εθνικά μέτρα 

παρακολούθησης της γης, εδαφικής 

μέριμνας και πρόληψης, η δράση σε 

επίπεδο Ένωσης είναι ουσιαστική για τον 

τελικό έλεγχο και την αποτελεσματική 

λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η 

πρόκληση είναι πολύπλοκη, επηρεάζει ένα 

ευρύ φάσμα διασυνδεδεμένων τομέων και 

απαιτεί μια πληθώρα προσεγγίσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η καλύτερη ιχνηλασιμότητα των τροφίμων αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προκειμένου να εντοπίζεται ευχερέστερα η προέλευση των τροφικών δηλητηριάσεων και να 

αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Το παράδειγμα της 

υγειονομικής κρίσης λόγω του «Escherichia coli» τον Ιούνιο του 2011 στη Γερμανία είναι 

ιδιαίτερα εύγλωττο. 

 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1. – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρειάζονται ολοένα και περισσότεροι 

βιολογικοί πόροι για να καλυφθεί η ζήτηση 

της αγοράς για εφοδιασμό με ασφαλή και 

υγιεινά τρόφιμα, βιοϋλικά, βιοκαύσιμα και 

βιολογικά προϊόντα, τα οποία εκτείνονται 

από τα καταναλωτικά προϊόντα στις 

χημικές ουσίες χύδην. Ωστόσο, οι 

δυνατότητες των χερσαίων και υδάτινων 

οικοσυστημάτων που απαιτούνται για την 

παραγωγή τους είναι περιορισμένες, παρά 

το γεγονός ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές 

διεκδικήσεις για τη χρήση τους, και συχνά 

δεν υπόκεινται σε βέλτιστη διαχείριση, 

Χρειάζονται ολοένα και περισσότεροι 

βιολογικοί πόροι για να καλυφθεί η ζήτηση 

της αγοράς για εφοδιασμό με ασφαλή και 

υγιεινά τρόφιμα, βιοϋλικά, βιοκαύσιμα και 

βιολογικά προϊόντα, τα οποία εκτείνονται 

από τα καταναλωτικά προϊόντα στις 

χημικές ουσίες χύδην. Ωστόσο, οι 

δυνατότητες των χερσαίων και υδάτινων 

οικοσυστημάτων που απαιτούνται για την 

παραγωγή τους είναι περιορισμένες, παρά 

το γεγονός ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές 

διεκδικήσεις για τη χρήση τους, και συχνά 

δεν υπόκεινται σε βέλτιστη διαχείριση, 
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όπως δείχνει για παράδειγμα η σοβαρή 

μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους 

σε άνθρακα και της γονιμότητας. Υπάρχει 

πλημμελής αξιοποίηση του πεδίου 

προώθησης υπηρεσιών οικοσυστήματος με 

βάση γεωργικές εκτάσεις, δάση, θαλάσσια 

και γλυκά ύδατα, ενσωματώνοντας τους 

αγρονομικούς και περιβαλλοντικούς 

στόχους στη βιώσιμη παραγωγή. 

όπως δείχνει για παράδειγμα η σοβαρή 

μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους 

σε άνθρακα και της γονιμότητας. Υπάρχει 

πλημμελής αξιοποίηση του πεδίου 

προώθησης της ανθεκτικότητας και των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος με βάση 

γεωργικές εκτάσεις, δάση, θαλάσσια και 

γλυκά ύδατα, ενσωματώνοντας τους 

αγρονομικούς και περιβαλλοντικούς 

στόχους στη βιώσιμη παραγωγή. 

 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1. – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού 

χαμηλής παραγωγής αποβλήτων, η οποία 

θα είναι σε θέση να εξασφαλίζει τον 

εφοδιασμό σε τρόφιμα στο πλαίσιο της 

κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του 

πληθυσμού μπορεί να εκτείνεται από τη 

βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης 

που θα ελαχιστοποιούν τις εισροές σε 

επίπεδο εδάφους/θάλασσας και σε 

ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η 

συλλογική γνώση των αγροτών όσον 

αφορά τους φυσικούς πόρους, οι 

οικολογικές διεργασίες και η ποιότητα 

των προϊόντων, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση για την 

ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από 

εξωτερικές εισροές. Μικρότερες 

αγροτροφικές αλυσίδες που βασίζονται 

στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 

την μεγαλύτερη εγγύτητα προς τους 

παραγωγούς αποτελούν επίσης τη βάση 

για μια αλυσίδα χαμηλής παραγωγής 

αποβλήτων με ταυτόχρονη αντιμετώπιση 

των απαιτήσεων των καταναλωτών για 

τρόφιμα υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων. 
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Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1. – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και 

οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 

βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 

τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 

βιομάζας από τα δάση και των ροών 

αποβλήτων που προέρχονται από τη 

γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 

βιομηχανία, αλλά και από αστικά 

απορρίμματα. 

Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και 

οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 

βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 

τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 

βιομάζας από τη γεωργία και τα δάση, και 

των ροών αποβλήτων που προέρχονται από 

τη γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 

βιομηχανία, αλλά και από αστικά 

απορρίμματα. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η γεωργία από μόνη της έχει τεράστιες δυνατότητες για τη 

βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας, μέσω αποκλειστικών καλλιεργειών, της ανάπτυξης 

φυτών με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά και τη διαδοχική χρήση των καλλιεργειών. 

 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.2. – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 

και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 

προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 

αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 

αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 

εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 

και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 

ζωοτροφές, προϊόντα βιολογικής 

προέλευσης και βιοενέργεια, καθώς και 

σχετικά δημόσια αγαθά - θα δημιουργήσει 

υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 

αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 

εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 
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την ανταγωνιστικότητά τους και να 

παράσχει θέσεις εργασίας και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 

παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 

επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 

γεωργίας και οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 

έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 

είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 

επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 

αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 

συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 

κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 

Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 

διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 

επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 

συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 

ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 

για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 

διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 

σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 

συντονισμός της έρευνας και της 

καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 

τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 

συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

την ανταγωνιστικότητά τους και να 

παράσχει θέσεις εργασίας και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 

παράκτια ανάπτυξη. Παράλληλα με τις 

λειτουργίες που είναι προσανατολισμένες 

προς την αγορά, η βιοοικονομία 

συμβάλλει επίσης στην διατήρηση της 

λειτουργίας ενός ευρέος φάσματος 

δημοσίων αγαθών που χρειάζονται 

προστασία: γεωργικές και δασικές 

εκτάσεις, γεωργική και δασική 

βιοποικιλότητα, ποιότητα και 

διαθεσιμότητα των υδάτων, 

λειτουργικότητα του εδάφους, 

σταθερότητα του κλίματος, ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, ανθεκτικότητα σε 

πλημμύρες και πυρκαγιές. Οι προκλήσεις 

της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 

γεωργίας και οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 

έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 

είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 

επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 

αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 

συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 

κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 

Μια διαφανής πολυπαραγοντική 

προσέγγιση διασφαλίζει τις αναγκαίες 

γόνιμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

ερευνητών, επιχειρήσεων, 

γεωργών/παραγωγών, συμβούλων, 

καταναλωτών και τελικών χρηστών. Το 

ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 

για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 

διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 

σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 

συντονισμός της έρευνας και της 

καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 

τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 

συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 

ολόκληρη την Ένωση. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.2. – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 

αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 

ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 

«Γεωργική παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 

Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για την Αλλαγή του 

Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 

θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 

για τη δασοκομία, της θεματικής 

στρατηγικής για το έδαφος, της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 

Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 

για την καινοτομία και της βιομηχανικής 

πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 

βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 

των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 

των ζώων και την ευημερία και 

κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 

του περιβάλλοντος, της υγείας και της 

ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της δράσης για το 

κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 

καλύτερη ενσωμάτωση της έρευνας και 

της καινοτομίας στον τομέα της 

βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 

ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, θα 

παράσχει αποτελέσματα μόχλευσης, θα 

αυξήσει τη σημασία για την κοινωνία και 

θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών 

και ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας. 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 

αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 

ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 

«Γεωργική παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 

Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για την Αλλαγή του 

Κλίματος, της οδηγίας πλαίσιο για τα 

ύδατα, της οδηγίας πλαίσιο για τη 

θαλάσσια στρατηγική, της οδηγίας 

πλαισίου για τα απόβλητα, του σχεδίου 

δράσης για τη δασοκομία, της θεματικής 

στρατηγικής για το έδαφος, της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 

Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 

για την καινοτομία και της βιομηχανικής 

πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 

βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 

των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 

των ζώων και την ευημερία και 

κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 

του περιβάλλοντος, της υγείας και της 

ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της δράσης για το 

κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 

καλύτερη ενσωμάτωση της έρευνας και 

της καινοτομίας στον τομέα της 

βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 

ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, θα 

παράσχει αποτελέσματα μόχλευσης, θα 

αυξήσει τη σημασία για την κοινωνία και 

θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών 

και ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας. 
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Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.2. – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δράσεις με βάση τις προκλήσεις οι 

οποίες εστιάζουν σε κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη και ο εκσυγχρονισμός 

των συνδεόμενων με τη βιοοικονομία 

τομέων και αγορών θα υποστηριχθούν 

μέσω διεπιστημονικής έρευνας, 

δημιουργώντας καινοτομία και οδηγώντας 

στην ανάπτυξη νέων πρακτικών, 

προϊόντων και διαδικασιών. Θα επιδιώξουν 

επίσης μια ευρεία προσέγγιση της 

καινοτομίας η οποία εκτείνεται από την 

τεχνολογική, μη τεχνολογική, οργανωτική, 

οικονομική και κοινωνική καινοτομία έως, 

παραδείγματος χάριν, νεωτεριστικά 

επιχειρηματικά μοντέλα, εμπορικά σήματα 

και υπηρεσίες. 

Οι δράσεις με βάση τις προκλήσεις οι 

οποίες εστιάζουν σε κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη και 

ο εκσυγχρονισμός των συνδεόμενων με τη 

βιοοικονομία τομέων, των συμμετεχόντων 

φορέων και αγορών θα υποστηριχθούν 

μέσω διεπιστημονικής έρευνας, 

δημιουργώντας καινοτομία και οδηγώντας 

στην ανάπτυξη νέων πρακτικών, βιώσιμων 

προϊόντων και διαδικασιών. Θα επιδιώξουν 

επίσης μια ευρεία προσέγγιση της 

καινοτομίας η οποία εκτείνεται από την 

τεχνολογική, μη τεχνολογική, οργανωτική, 

οικονομική και κοινωνική καινοτομία έως, 

παραδείγματος χάριν, νεωτεριστικά 

επιχειρηματικά μοντέλα, εμπορικά σήματα 

και υπηρεσίες. Πρέπει να αναγνωρισθούν 

πλήρως οι δυνατότητες των γεωργών και 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 

συμβολή στην καινοτομία του τομέα. Η 

προσέγγιση στην οικονομία βιολογικής 

βάσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 

σημασία της τοπικής γνώσης που 

ενισχύει τις τοπικές δυνατότητες, με 

παράλληλη μέριμνα για τη 

διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα. 

 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3. – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 

ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 

ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
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ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 

πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος και του μετριασμού της. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 

γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 

αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 

αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 

πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 

αγροτικές περιοχές. 

ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 

πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο και ενίσχυση 

των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων της προστασίας 

της βιοποικιλότητας και των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της προστασίας 

του εδάφους και των υδάτινων πόρων, με 

ταυτόχρονη αντιμετώπιση των 

προκλήσεων για την προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος και τον μετριασμό 

των συνεπειών της. Οι δραστηριότητες θα 

ευνοούν συστημικές προσεγγίσεις και θα 

επικεντρωθούν σε πιο βιώσιμα και 

παραγωγικά συστήματα γεωργίας και 

δασοκομίας, συμπεριλαμβανόμενης της 

βιολογικής γεωργίας, τα οποία είναι 

αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και χαμηλών εισροών) και 

ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν 

υπηρεσίες, έννοιες και πολιτικές που 

αποσκοπούν στην εξασφάλιση ποικιλίας 

συστημάτων παραγωγής τροφίμων και 
ευημερούσας διαβίωσης στις αγροτικές 

περιοχές. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 

υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 

καταστεί η μεταποίηση και διανομή 

τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 

βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 

περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για όλους, 

στις επιλογές των καταναλωτών βάσει 

αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 

ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 

τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των πολιτών για ποιοτικά, 

ασφαλή, υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και 

να καταστούν η μεταποίηση και διανομή 

τροφίμων και ζωοτροφών καθώς και η 

κατανάλωση τροφίμων περισσότερο 

βιώσιμες, και ο τομέας των τροφίμων 

περισσότερο ανταγωνιστικός, με 

παράλληλη διατήρηση της ευρωπαϊκής 

βιοποικιλότητας. Οι δραστηριότητες θα 

επικεντρώνονται στην καλή ποιότητα, στη 

μεγάλη ποικιλία υγιεινών, αυθεντικών, 

υψηλής ποιότητας και ασφαλών 
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πόρους και παράγουν λιγότερα 

υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 

θερμοκηπίου. 

τροφίμων για όλους, στην καλύτερη 

ενημέρωση των καταναλωτών για τα 

τρόφιμα και στις ανταγωνιστικές μεθόδους 

μεταποίησης τροφίμων που χρησιμοποιούν 

λιγότερους πόρους και πρόσθετα και 

παράγουν λιγότερα υποπροϊόντα, 

απόβλητα και αέρια του θερμοκηπίου. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 

τρόπο οι υδάτινοι έμβιοι πόροι για τη 

μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 

οικονομικών οφελών/κερδών από τους 

ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 

βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 

ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 

φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 

ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας οικονομίας και στην ενίσχυση 

της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 

βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη 

«γαλάζια» ανάπτυξη. 

Σκοπός είναι να διατηρηθούν βιώσιμα 

επίπεδα κατανάλωσης των υδάτινων 

έμβιων πόρων, με μεγιστοποίηση των 

κοινωνικών και οικονομικών 

οφελών/κερδών από τους ωκεανούς και τις 

θάλασσες της Ευρώπης και παράλληλη 

προστασία της βιοποικιλότητας και των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 

βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 

ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 

φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 

ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας στο 

πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας. Θα 

πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 

περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με 

την χρησιμοποίηση της βιοτεχνολογίας σε 

ανοικτά θαλάσσια οικοσυστήματα. Η 

αρχή της προφύλαξης καθώς και οι 

ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών 

σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση της 

βιοτεχνολογίας σε ανοικτά θαλάσσια 

οικοσυστήματα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γ α) Ένας άλλος στόχος είναι η 

καταπολέμηση της ομογενοποίησης των 

ειδών που υπάρχουν στις εσωτερικές 

θαλάσσιες λεκάνες και τους ποταμούς, η 

οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη 

λειτουργία των οικοσυστημάτων, ιδίως 

λόγω της αυξανόμενης ανθεκτικότητας 

σε διαταραχές. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ομογενοποίησης των υδάτων και των 

ποταμών. Τις τελευταίες δεκαετίες στην ΕΕ και μόνο έχουν εισαχθεί περισσότερα από 4000 είδη 

ιχθύων σε ποτάμια στα οποία ουδέποτε υπήρχαν στο παρελθόν. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3. – στοιχείο δ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών 

ως προς τη χρήση των πόρων. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

προώθηση της βιοοικονομίας με τη 

μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 

διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 

και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 

την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 

αποβλήτων και βιομηχανικών 

υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 

στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 

τυποποίησης, των κανονιστικών 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 

επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 

συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

βιολογικής βάσης, βασισμένων σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
αποδοτικών ως προς τη χρήση της 

ενέργειας και των πόρων. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

προώθηση της βιοοικονομίας με τη 

μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 

διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 

και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

βιοδιυλιστηρίων με παραγωγή και χρήση 

βιομάζας από την πρωτογενή παραγωγή, 

βιολογικών αποβλήτων και βιομηχανικών 

υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 

στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 

τυποποίησης όπου είναι σκόπιμο, αλλά και 

μέσω κανονιστικών δραστηριοτήτων και 

δραστηριοτήτων επίδειξης και άλλων 
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θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 

βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 

αλλαγές της χρήσης γης. 

δραστηριοτήτων, ενώ θα λαμβάνονται 

υπόψη οι περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 

βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 

αλλαγές της χρήσης γης, καθώς και οι 

απόψεις και ανησυχίες της κοινωνίας των 

πολιτών. 

Αιτιολόγηση 

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων δεν πρέπει να περιοριστεί στη χρήση. 

 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.1. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 

20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 

έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 

80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 

καλύπτουν το 20% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 

συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 

απόδοσης 20%. Η επίτευξη των εν λόγω 

στόχων θα απαιτήσει αναμόρφωση του 

ενεργειακού συστήματος με συνδυασμό 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, ενεργειακής ασφάλειας και 

προσιτών τιμών, ενώ συγχρόνως ενισχύει 

την οικονομική ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή 

απέχει πόρρω από τον εν λόγω συνολικό 

στόχο. Το 80% του ευρωπαϊκού 

ενεργειακού συστήματος εξακολουθεί να 

βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, και ο 

τομέας παράγει το 80% όλων των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 

Ένωσης. Κάθε χρόνο το 2,5% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 

της Ένωσης δαπανάται στις εισαγωγές 

ενέργειας και αυτό ενδέχεται να αυξηθεί. 

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 

20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 

έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 

80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 

καλύπτουν το 20% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 

συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 

απόδοσης 20%. Έως το 2050 θα πρέπει να 

έχει επιτευχθεί μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95%. 

Όλα τα σενάρια απεξάρτησης από τον 

άνθρακα στον οδικό χάρτη ενέργειας 

2050 δείχνουν ότι οι τεχνολογίες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως τα 

μέσα του αιώνα θα αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος των τεχνολογιών 

ενεργειακού εφοδιασμού και ότι η τελική 

χρήση της ενέργειας θα διαδραματίσει 

καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των 

στόχων. Επομένως, θα ήταν σκόπιμο να 

διατεθεί το 80% του προϋπολογισμού της 

συγκεκριμένης πρόκλησης για την έρευνα 

και την καινοτομία στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και για την ενεργειακή 

απόδοση στην τελική χρήση. Η επίτευξη 
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Η τάση αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη 

εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου 

και φυσικού αερίου έως το 2050. Ενόψει 

της αστάθειας των τιμών της ενέργειας 

στην παγκόσμια αγορά, σε συνδυασμό με 

ανησυχίες για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 

καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 

ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 

εισοδήματός τους στην ενέργεια. 

των εν λόγω στόχων θα απαιτήσει 

αναμόρφωση του ενεργειακού συστήματος 

με συνδυασμό χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, ενεργειακής 

ασφάλειας και προσιτών τιμών, ενώ 

συγχρόνως ενισχύει την οικονομική 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η 

Ευρώπη αυτή τη στιγμή απέχει πόρρω από 

τον εν λόγω συνολικό στόχο. Το 80% του 

ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος 

εξακολουθεί να βασίζεται στα ορυκτά 

καύσιμα, και ο τομέας παράγει το 80% 

όλων των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου της Ένωσης. Κάθε χρόνο το 

2,5% του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος (ΑΕΠ) της Ένωσης δαπανάται 

στις εισαγωγές ενέργειας και αυτό 

ενδέχεται να αυξηθεί. Η τάση αυτή θα 

οδηγήσει σε πλήρη εξάρτηση από τις 

εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου 

έως το 2050. Ενόψει της αστάθειας των 

τιμών της ενέργειας στην παγκόσμια 

αγορά, σε συνδυασμό με ανησυχίες για την 

ασφάλεια του εφοδιασμού, οι βιομηχανίες 

και οι καταναλωτές της Ευρώπης 

δαπανούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο 

του εισοδήματός τους στην ενέργεια. 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.1. – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 2050 

καταδεικνύει ότι η στοχευμένη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 

να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό εντός της 

επικράτειας της Ένωσης. Αυτό 

συνεπάγεται μείωση των εκπομπών CO2 

πάνω από 90% έως το 2050 στον τομέα της 

ενέργειας, πάνω από 80% στη βιομηχανία, 

τουλάχιστον 60% στις μεταφορές και 

περίπου 90% στον τομέα της κατοικίας και 

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 2050, 

όπως εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, βασίζεται στην παραδοχή ότι η 

στοχευμένη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθεί σε 

μεγάλο βαθμό εντός της επικράτειας της 

Ένωσης. δεδομένης της έλλειψης 

παγκόσμιας συμφωνίας για το θέμα. Αυτό 

συνεπάγεται μείωση των εκπομπών CO2 

ακόμη και πάνω από 90% έως το 2050 
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στις υπηρεσίες. στον τομέα της ενέργειας, πάνω από 80% 

στη βιομηχανία, 60% στις μεταφορές και 

90% στον τομέα της κατοικίας και στις 

υπηρεσίες. 

Αιτιολόγηση 

Ο τελικός στόχος της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) δεν έχει ακόμη 

αποφασισθεί. Είναι επιθυμητός ο στόχος του 80-95% , αλλά όχι απαραίτητα εφικτός. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3. – στοιχείο β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 

κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τεχνολογιών δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 

παρέχοντας μεγαλύτερης κλίμακας, 

χαμηλότερου κόστους και ασφαλείς για το 

περιβάλλον τεχνολογίες με υψηλότερη 

απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 

διαθεσιμότητα για διαφορετικά 

περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 

κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τεχνολογιών δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 

παρέχοντας μεγαλύτερης κλίμακας, 

χαμηλότερου κόστους και ασφαλείς για το 

περιβάλλον τεχνολογίες με υψηλότερη 

απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 

διαθεσιμότητα για διαφορετικά 

περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν 

επίσης στην έρευνα και την ανάπτυξη 

ανανεώσιμων τεχνολογιών αποθήκευσης 

ενέργειας. 

 

 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3. – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας 

δ) Ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπει την 

πλήρη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα 
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Τροπολογία  141 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3. – στοιχείο ε – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

πολυεπιστημονική έρευνα για ενεργειακές 

τεχνολογίες (συμπεριλαμβάνονται οι 

οραματικές δράσεις) και στην κοινή 

υλοποίηση πανευρωπαϊκών ερευνητικών 

προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 

παγκόσμιας κλάσης. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

πολυεπιστημονική έρευνα για ενεργειακές 

τεχνολογίες (συμπεριλαμβάνονται οι 

οραματικές δράσεις) και στην επίπτωση 

των συσκευών, εγκαταστάσεων και νέων 

τεχνολογικών εξελίξεων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και στην κοινή υλοποίηση 

πανευρωπαϊκών ερευνητικών 

προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 

παγκόσμιας κλάσης. 

 

Τροπολογία  142 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 4.3. – στοιχείο α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 

μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 

βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 

επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 

εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 

γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 

μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 

σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 

τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 

υποδομές, η διερεύνηση και η 

εκμετάλλευση του δυναμικού των 

εναλλακτικών καυσίμων και των 

καινοτόμων και αποδοτικότερων 

συστημάτων πρόωσης 

συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 

καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 

υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 

μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 

αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 

μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 

βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 

επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 

εξάπλωσης οχημάτων νέας γενιάς χαμηλών 

εκπομπών σε προσιτές τιμές αγοράς, 

μεταξύ άλλων μέσω σημαντικών 

επιτευγμάτων όσον αφορά τους κινητήρες, 

τις μπαταρίες και τις υποδομές, η 

διερεύνηση και η εκμετάλλευση του 

δυναμικού των εναλλακτικών καυσίμων 

και των καινοτόμων και αποδοτικότερων 

συστημάτων πρόωσης 

συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 

καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 

υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 

μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 

αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 

ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
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ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 

και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 

μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές. 

και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 

μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές. 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 4.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 

μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 

εδάφους για την επόμενη γενιά, 

επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 

σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 

διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 

αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 

ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 

τον κύκλο ζωής. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 

μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 

εδάφους για την επόμενη γενιά, 

επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 

σχέδια σε ανταγωνιστικές τιμές αγοράς, 

έξυπνα συστήματα ελέγχου και 

διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 

αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 

ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 

τον κύκλο ζωής. 

 

 

Τροπολογία  144 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα 

των πρώτων υλών ως πόρων 

5. Δράση για το κλίμα και το νερό, 

αποδοτικότητα των πόρων και βιώσιμη 

χρήση των πρώτων υλών· 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5.1. – εισαγωγική παράγραφος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 

επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 

πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

επίτευξη μιας αποδοτικής ως προς τους 

πόρους και ανθεκτικής στην αλλαγή του 
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κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 

εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 

παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 

βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 

πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 

συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 

ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 

ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 

βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 

κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 

οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 

προσαρμοστούν στην αλλαγή του 

κλίματος. 

κλίματος οικονομίας, της προστασίας και 

της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών 

πόρων και των οικοσυστημάτων, της 

βιώσιμης χρήσης και του εφοδιασμού με 

πρώτες ύλες, προκειμένου να καλυφθούν 

οι ανάγκες του αυξανόμενου παγκόσμιου 

πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των 

χερσαίων και των θαλάσσιων φυσικών 

πόρων του πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 

συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 

ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 

ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 

βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 

κάτω από τους 2° C, θα επιτρέψουν στα 

οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 

προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος 

και θα προστατεύσουν την πολιτιστική 

κληρονομιά. 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1. – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Δεδομένων των σοβαρών και σε 

μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμων αλλαγών 

σε μεγάλες συνιστώσες του κλιματικού 

συστήματος της γης, απαιτείται η 

εξέταση όλων των πηγών υπερθέρμανσης 

του πλανήτη και όλων των δυνατοτήτων 

για την άμβλυνση των επιπτώσεων του 

φαινομένου. Πέρα από την εξέταση της 

μείωσης των εκπομπών CO2, μπορούν να 

εφαρμοστούν στρατηγικές άμεσης 

δράσης (π.χ. μείωση των 

υδροφθορανθράκων, της αιθάλης, του 

τροποσφαιρικού όζοντος και 

βιοπαγίδευση του διοξειδίου του 

άνθρακα) για την ταχύτερη κλιματική 

απόκριση μέσα στις επόμενες δεκαετίες ή 

και νωρίτερα. 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 29 του σχεδίου γνωμοδότησης. 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1. – παράγραφος 4 

 

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 

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 

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 λαμβανομένης 

ιδιαίτερα υπόψη της ανεπαρκούς 

διαχείρισης του κύκλου των αποβλήτων. 

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 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 
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αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 

προτεραιότητα. 

προϊόντα, ο βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων 

υλών και η αποδοτική διαχείρισή τους ως 

πόρων αποτελεί για την Ένωση ζωτικής 

σημασίας προτεραιότητα. 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1. – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η κλιματική αλλαγή συνιστά επίσης 

απειλή για την ευρωπαϊκή πολιτιστική 

κληρονομιά. Η κατανόηση των 

προκλήσεων και η παροχή των 

κατάλληλων απαντήσεων θα έχουν 

καθοριστική σημασία για τη διατήρηση 

της ταυτότητας, την κοινωνική συνοχή, 

και τη μεγιστοποίηση των οικονομικών 

πλεονεκτημάτων που συνδέονται με τον 

τουρισμό. 

 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.2. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 

των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 

στις συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 

απαιτούν την ανάπτυξη και εξάπλωση 

αποδοτικών ως προς το κόστος 

τεχνολογιών, καθώς και μέτρων 

μετριασμού και προσαρμογής. Τα 

ενωσιακά και τα παγκόσμια πλαίσια 

πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν την 

προστασία, την αποτίμηση και την 

κατάλληλη αποκατάσταση των 

οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 

προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητά 

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 

των διεθνών στόχων, όσον αφορά στις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και η 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

αλλαγής του κλίματος απαιτούν την 

ανάπτυξη και εξάπλωση βιώσιμων και 

αποτελεσματικών μη τεχνολογικών και 

τεχνολογικών λύσεων καθώς και μέτρων 

μετριασμού και προσαρμογής. Τα 

ενωσιακά και τα παγκόσμια πλαίσια 

πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν την 

προστασία, την αποτίμηση και την 

κατάλληλη αποκατάσταση των 

οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 

προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητά 
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τους να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες 

στο μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία 

μπορούν να συμβάλλουν να διασφαλισθεί 

η αξιόπιστη και βιώσιμη πρόσβαση σε 

πρώτες ύλες και να εξασφαλισθεί η 

σημαντική μείωση της χρήσης και 

σπατάλης πόρων. 

τους να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες 

στο μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία 

μπορούν να συμβάλλουν να διασφαλισθεί 

η αξιόπιστη και βιώσιμη πρόσβαση σε 

πρώτες ύλες και να εξασφαλισθεί η 

σημαντική μείωση της χρήσης και 

σπατάλης πόρων. 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.2. – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 

Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 

στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 

συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 

η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 

ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 

πορείας για τη μετάβαση σε μια 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 

το 2050», η προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 

δράσης», η πρωτοβουλία για τις πρώτες 

ύλες, η στρατηγική για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Ένωσης, η ολοκληρωμένη 

θαλάσσια πολιτική για την Ένωση, η 

οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική, το σχέδιο δράσης για την 

οικολογική καινοτομία και το «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη». Οι εν 

λόγω δράσεις θα ενισχύσουν την 

ικανότητα της κοινωνίας να καθίσταται 

ανθεκτικότερη στην αλλαγή του 

περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 

διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 

υλών. 

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 

Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 

στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 

συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 

η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 

ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 

πορείας για τη μετάβαση σε μια 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 

το 2050», η προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 

δράσης», η πρωτοβουλία για τις πρώτες 

ύλες, η στρατηγική για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Ένωσης, η ολοκληρωμένη 

θαλάσσια πολιτική για την Ένωση, η 

οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική, το σχέδιο δράσης για την 

οικολογική καινοτομία και το 7ο 

πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι 

εν λόγω δράσεις θα ενισχύσουν την 

ικανότητα της κοινωνίας να καθίσταται 

ανθεκτικότερη στην αλλαγή του 

περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 

διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 

υλών. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.2. – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δεδομένου του διακρατικού και 

παγκόσμιου χαρακτήρα του κλίματος και 

του περιβάλλοντος, της κλίμακας και της 

πολυπλοκότητάς τους, και της διεθνούς 

διάστασης της αλυσίδας εφοδιασμού 

πρώτων υλών, οι δραστηριότητες πρέπει 

να διεξάγονται σε επίπεδο Ένωσης και 

πέραν αυτής. Ο πολυεπιστημονικός 

χαρακτήρας της αναγκαίας έρευνας απαιτεί 

τη συνένωση συμπληρωματικών γνώσεων 

και πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά η εν λόγω πρόκληση. Η 

μείωση της χρήσης πόρων και των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η 

παράλληλη αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούν 

αποφασιστική κοινωνιακή και τεχνολογική 

μετάβαση σε μια οικονομία που θα 

βασίζεται στη βιώσιμη σχέση μεταξύ 

φύσης και ανθρώπινης ευημερίας. Οι 

συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας θα βελτιώσουν την 

κατανόηση και πρόβλεψη από πλευράς 

Ένωσης των κλιματικών και 

περιβαλλοντικών αλλαγών στο πλαίσιο 

μιας συστημικής και διατομεακής 

προοπτικής, θα μειώσουν τις αβεβαιότητες, 

θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν τα 

ευάλωτα σημεία, τους κινδύνους, το 

κόστος και τις ευκαιρίες, καθώς επίσης θα 

διευρύνουν το φάσμα και θα βελτιώσουν 

την αποτελεσματικότητα των κοινωνιακών 

και πολιτικών απαντήσεων και λύσεων. Οι 

δράσεις θα επιδιώκουν επίσης να δώσουν 

τη δυνατότητα σε φορείς σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνίας να συμμετάσχουν 

ενεργά στην εν λόγω διαδικασία. 

Δεδομένου του διακρατικού και 

παγκόσμιου χαρακτήρα του κλίματος και 

του περιβάλλοντος, της κλίμακας και της 

πολυπλοκότητάς τους, και της διεθνούς 

διάστασης της αλυσίδας εφοδιασμού 

πρώτων υλών, οι δραστηριότητες πρέπει 

να διεξάγονται σε επίπεδο Ένωσης και 

πέραν αυτής. Ο πολυεπιστημονικός 

χαρακτήρας της αναγκαίας έρευνας απαιτεί 

τη συνένωση συμπληρωματικών γνώσεων 

και πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά η εν λόγω πρόκληση. Η 

μείωση της χρήσης πόρων και των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η 

παράλληλη αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούν μια 

αποφασιστική κοινωνική και τεχνολογική 

μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία που 

θα βασίζεται σε μια αμοιβαία επωφελή 

σχέση μεταξύ της βιοποικιλότητας και 

του ανθρώπινου πληθυσμού. Οι 

συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας θα βελτιώσουν την 

κατανόηση και πρόβλεψη από πλευράς 

Ένωσης των κλιματικών και 

περιβαλλοντικών αλλαγών στο πλαίσιο 

μιας συστημικής και διατομεακής 

προοπτικής, θα μειώσουν τις αβεβαιότητες, 

θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν τα 

ευάλωτα σημεία, τους κινδύνους, το 

κόστος και τις ευκαιρίες, καθώς επίσης θα 

διευρύνουν το φάσμα και θα βελτιώσουν 

την αποτελεσματικότητα των κοινωνιακών 

και πολιτικών απαντήσεων και λύσεων. Οι 

δράσεις θα επιδιώκουν επίσης να δώσουν 

τη δυνατότητα σε φορείς σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνίας να συμμετάσχουν 

ενεργά στην εν λόγω διαδικασία. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.2. – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 

πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 

προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 

πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 

τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 

ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 

περιβαλλοντικά ορθολογικών και 

κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 

αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 

επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 

καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 

προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 

θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 

επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 

τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 

και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 

προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 

καινοτομίας για τις πρώτες ύλες. 

Η αντιμετώπιση της βιώσιμης χρήσης και 

διαθεσιμότητας πρώτων υλών απαιτεί 

συντονισμένες προσπάθειες έρευνας και 

καινοτομίας σε πολλούς επιστημονικούς 

κλάδους και τομείς για να καταστεί δυνατή 

η εξεύρεση ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 

περιβαλλοντικά ορθολογικών και 

κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 

αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 

σχεδίαση, επεξεργασία, 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 

υποκατάσταση). Η καινοτομία σε αυτούς 

τους τομείς θα προσφέρει ευκαιρίες για 

ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, καθώς και 

καινοτόμες επιλογές που αφορούν την 

επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, 

την πολιτική και τη διακυβέρνηση. Για τον 

λόγο αυτό, προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή 

σύμπραξη καινοτομίας για τις πρώτες ύλες. 

 

 

 

Τροπολογία  153 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3. – στοιχείο α - παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Καταπολέμηση και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

α) Καταπολέμηση και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 

καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 

κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 

και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 

αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 

CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 

όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 

λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 

για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 

βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 

καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 

κόστος και βιώσιμων μέτρων και 

στρατηγικών προσαρμογής και 

μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα αέρια 

του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ CO2, 

και τα αιωρούμενα σωματίδια, και 

υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές όσο και 

μη τεχνολογικές οικολογικές λύσεις, μέσω 

της παραγωγής τεκμηρίωσης για έγκαιρη 
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δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 

στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 

αλλαγής του κλίματος και παροχή 

αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 

εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 

σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 

αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 

προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 

στήριξη πολιτικών μετριασμού. 

και αποτελεσματική δράση βάσει 

αντικειμενικής ενημέρωσης, και δικτύωση 

των απαιτούμενων ικανοτήτων. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

εξής: βελτίωση της κατανόησης της 

αλλαγής του κλίματος και των κινδύνων 

που συνδέονται με ακραία συμβάντα και 

απότομες μεταβολές, παροχή αξιόπιστων 

προβλέψεων για το κλίμα, κατανόηση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ όζοντος και 

κλίματος και του κύκλου του νερού στην 

ατμόσφαιρα·  εκτίμηση των επιπτώσεων 

σε παγκόσμιο, σε περιφερειακό και σε 

τοπικό επίπεδο, των ευάλωτων σημείων 

και ανάπτυξη καινοτόμων, αποδοτικών ως 

προς το κόστος μέτρων προσαρμογής και 

πρόληψης κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων των απειλών για 

την πολιτιστική κληρονομιά στήριξη 

πολιτικών μετριασμού και ορισμό 

στρατηγικών άμεσης δράσης με στόχο 

την κλιματική απόκριση μέσα σε λίγες 

δεκαετίες. 

 

Τροπολογία  154 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3. – στοιχείο β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 

διαχείριση των φυσικών πόρων που 

επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 

περιορισμένων πόρων και των αναγκών 

της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

εξής: βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας 

των οικοσυστημάτων, των 

αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 

συστήματα και του ρόλου τους στη 

στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 

των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 

εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων και δημόσια δέσμευση. 

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 

διαχείριση των φυσικών πόρων που 

επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 

περιορισμένων πόρων και των αναγκών 

της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

εξής: εξασφάλιση δράσης για τη βιώσιμη 

μετάβαση, διαχείριση και χρήση των 

υδάτινων πόρων και των υπηρεσιών 

νερού, βαθύτερη κατανόηση της 

λειτουργίας των οικοσυστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού 

ρόλου που παίζουν οι ωκεανοί και τα 

δάση για την πρόληψη της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη, των 

αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
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συστήματα και του ρόλου τους στη 

στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 

των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 

εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων και δημόσια δέσμευση. 

 

 

Τροπολογία  155 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3. – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Διασφάλιση του βιώσιμου εφοδιασμού 

μη ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 

υλών 

γ) Διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης, 

διαχείρισης και εφοδιασμού μη 

ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 

υλών 

 

Τροπολογία  156 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – 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 την 

αξιοποίηση των χρήση πόρων και φιλική 

προς το περιβάλλον χρήση, 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, 

προώθηση της οικολογικής σχεδίασης, 

εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για τις 

καίριας σημασίας πρώτες ύλες· ανάπτυξη 

διαδικασιών και συστημάτων κλειστής 

ανακύκλωσης, στρατηγικές και 
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τεχνολογία υπέρ της ανακύκλωσης και 

της επαναχρησιμοποίησης, μέτρα από 

την πλευρά της ζήτησης, που θα 

επιτρέπουν στους πολίτες και τους 

καταναλωτές, τη μείωση της 

κατανάλωσης πρώτων υλών και της 

σπατάλης, και βελτίωση της 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 

ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες. 

 

Τροπολογία  157 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3. – στοιχείο δ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 

μορφές οικολογικής καινοτομίας που 

επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 

οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 

επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 

τεχνολογιών, των διεργασιών, των 

υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 

καινοτομίας, και προώθηση της 

πρόσληψής τους από την αγορά και της 

μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 

ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 

κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 

εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 

οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 

συστημάτων. 

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 

μορφές οικολογικής καινοτομίας που 

επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 

οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 

επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 

τεχνολογιών, των διεργασιών, των 

υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 

καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένων 

τεχνολογιών και νέων υλικών για τη 

διαφύλαξη και την αποκατάσταση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς), και προώθηση 

της πρόσληψής τους από την αγορά και της 

μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 

ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 

κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 

εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 

οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 

συστημάτων. 

 

 

Τροπολογία  158 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3. – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ε) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων και 
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διατηρήσιμων παγκόσμιων συστημάτων 

παρατήρησης του περιβάλλοντος και 

πληροφοριών 

διατηρήσιμων παγκόσμιων συστημάτων 

παρατήρησης του περιβάλλοντος και 

πληροφοριών 

Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η παροχή 

των μακροπρόθεσμων δεδομένων και 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στις 

δυνατότητες, τις τεχνολογίες και τις 

υποδομές δεδομένων για γεωσκόπηση και 

παρακολούθηση τα οποία μπορούν 

συνεχώς να παρέχουν έγκαιρες και 

ακριβείς πληροφορίες, προβλέψεις και 

προβολές. Θα ενθαρρυνθεί η ελεύθερη, 

ανοικτή και απεριόριστη πρόσβαση σε 

διαλειτουργικά δεδομένα και πληροφορίες. 

Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η παροχή 

των μακροπρόθεσμων δεδομένων και 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στις 

δυνατότητες, τις τεχνολογίες και τις 

υποδομές δεδομένων για γεωσκόπηση και 

παρακολούθηση, τόσο μέσω 

τηλεανίχνευσης όσο και μέσω επιτόπιων 

μετρήσεων, τα οποία μπορούν συνεχώς να 

παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς 

πληροφορίες και να καθιστούν δυνατές 

τις προβλέψεις και προβολές. Θα 

ενθαρρυνθεί η ελεύθερη, ανοικτή και 

απεριόριστη πρόσβαση σε διαλειτουργικά 

δεδομένα και πληροφορίες. 

 

 

Τροπολογία  159 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.2. – παράγραφος 1  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 

και την καινοτομία, και η προώθηση 

συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 

ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 

και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 

την καινοτομία. 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, επιχειρήσεων και χρηστών στην 

έρευνα και την καινοτομία, και η 

προώθηση συντονισμένων πολιτικών 

έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 

ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 

και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 

την καινοτομία. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.1. – παράγραφος 2 – στοιχείο γ  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 

κοινωνίας στην έρευνα και την 

καινοτομία· 

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 

κοινωνίας, μεταξύ άλλων με διαβούλευση 

με τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, ιδίως δε τις οργανώσεις των 

ατόμων με αναπηρίες, στην έρευνα και 

την καινοτομία· 

Αιτιολόγηση 

Για να υπάρξει έρευνα χρήσιμη και σημαντική για την κοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας τα 

άτομα με αναπηρία και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, να εντάσσονται πλήρως στην 

ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από τον Ορίζοντα 2020. Αυτό είναι βασικό, αν θέλουμε 

να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή έρευνα θα δώσει αποτελέσματα σύμφωνα με τις ανάγκες της 

κοινωνίας και των πολιτών, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρίες. Σε αυτό το στάδιο, δεν γίνεται 

αυτή τη στιγμή καμία αναφορά στη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην έρευνα Ορίζοντας 

2020 και η πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.1. – παράγραφος 2 – στοιχείο γ  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 

κοινωνίας στην έρευνα και την 

καινοτομία· 

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 

κοινωνίας στην έρευνα και την 

καινοτομία· η αύξηση της εκτίμησης της 

κοινωνίας προς την επιστήμη. 

Αιτιολόγηση 

Η συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η επιστήμη είναι σημαντικός παράγοντας για την 

κοινωνία. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.3. – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 

Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές· 

δ) η αύξηση της πρόληψης, της 

ικανότητας αντίδρασης και της 

ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε κρίσεις 

και καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων 

των φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών· 

 

Τροπολογία  163 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 

διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 

ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 

παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 

εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 

επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 

και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 

χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 

πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 

τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 

αξίας· τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας· το εύρος των πόρων 

στους πόλους αριστείας που είναι 

ανεπαρκές για τον ανταγωνισμό σε 

παγκόσμιο επίπεδο· ο υπερβολικός 

αριθμός φραγμών στη συνεργασία εντός 

του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 

η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και οι 

επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 

διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 

ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 

παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 

εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 

επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 

και συγκράτηση ταλέντων, η απογύμνωση 

διάφορων περιοχών από τεχνικές και 

επιστημονικές δεξιότητες που 

αποτελούσαν παραδοσιακά ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό τους, η πλημμελής 

χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 

πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 

τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 

αξίας· τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας· το εύρος των πόρων 

στους πόλους αριστείας που είναι 

ανεπαρκές για τον ανταγωνισμό σε 

παγκόσμιο επίπεδο· ο υπερβολικός 

αριθμός φραγμών στη συνεργασία εντός 

του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 

η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και οι 

επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 

θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 

αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 

καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 

την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της 

καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 

δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 

προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 

και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 

επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 

ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 

2020» και κυρίως των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 

«Νεολαία σε κίνηση». 

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 

θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 

αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 

καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 

την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της 

καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 

εξαπλώνοντας έτσι τη συστέγαση 

κέντρων ΚΓΚ σε όλες τις περιοχές της 

Ευρώπης και δημιουργώντας νέα 

περιβάλλοντα που προάγουν την 

καινοτομία, καθώς και προωθώντας και 

υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 

επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 

ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 

2020» και κυρίως των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 

«Νεολαία σε κίνηση». 

 

Τροπολογία  165 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 

λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 

Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 

προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 

καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 

εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 

ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 

επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 

πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 

επιχειρηματικά σχέδια, 

συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 

χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 

εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 

δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 

στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 

λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής. 

Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 

προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 

καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 

εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 

ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 

επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 

πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 

επιχειρηματικά σχέδια, 

συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 

χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 

εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 

δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 

στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
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επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 

αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 

κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 

αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 

την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 

την λήψη αποφάσεων με ταχείες 

διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα. 

επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 

αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 

κοινωνία και με σαφή προστιθέμενη αξία, 

καθοριζόμενη από μια προσέγγιση 

προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Οι 

ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τη 

συμμετοχή, την αξιολόγηση και την 

παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν την 

λήψη αποφάσεων με ταχείες διαδικασίες 

και με επιχειρηματικό πνεύμα. 

Αιτιολόγηση 

Μολονότι ο όρος προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εμφανίζεται στον τίτλο, δεν 

αναφέρεται στο κυρίως κείμενο της παραγράφου. Η προστιθέμενη αξία που καθορίζεται από 

μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει ωστόσο να περιλαμβάνεται ρητά. 

 

Τροπολογία  166 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο στ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει σημαντικά στην 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως με την 

αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 

δρώντας συμπληρωματικά ως προς άλλες 

πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Θα 

δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες 

προσεγγίσεις όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση και, 

συνεπώς, θα διαδραματίσει πρωτοποριακό 

ρόλο στο τοπίο της ευρωπαϊκής 

καινοτομίας. Όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ 

θα βασιστεί σταθερά στον ισχυρό 

αντίκτυπο της μόχλευσης, κινητοποιώντας 

τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ 

ολοκλήρου νέα μέσα για τη στοχευμένη 

στήριξη μεμονωμένων δραστηριοτήτων 

μέσω του Ιδρύματος του EIΚT. 

Το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει σημαντικά στην 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως με την 

αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 

δρώντας συμπληρωματικά ως προς άλλες 

πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Θα 

δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες 

προσεγγίσεις όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση και, 

συνεπώς, θα διαδραματίσει πρωτοποριακό 

ρόλο στο τοπίο της ευρωπαϊκής 

καινοτομίας. Όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ 

θα βασιστεί σταθερά στον ισχυρό 

αντίκτυπο της μόχλευσης, κινητοποιώντας 

τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ 

ολοκλήρου νέα μέσα για τη στοχευμένη 

στήριξη μεμονωμένων δραστηριοτήτων. 

 

Τροπολογία  167 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο ζ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 

συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 

συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, την έρευνα και τις 

επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 

περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 

την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 

εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 

μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, περιφερειακής καινοτομίας 

και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο 

των περιφερειακών και εθνικών 

στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Με 

αυτό τον τρόπο, θα συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων της πολιτικής 

συνοχής της Ένωσης. 

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 

συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 

συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, την έρευνα και τις 

επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 

περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 

την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 

εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 

μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και 

της περιφερειακής και τοπικής 

καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης, 

στο πλαίσιο των τοπικών, περιφερειακών 

και εθνικών στρατηγικών έξυπνης 

εξειδίκευσης. Με αυτό τον τρόπο, θα 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

πολιτικής συνοχής της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Αν η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν συνδεθεί και με την αγορά εργασίας, ιδίως σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να καλύψει ένα από τα μεγαλύτερά της κενά 

από άποψη οικονομικής ανάπτυξης. 

 

 

Τροπολογία  168 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – Πίνακας 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  

  

I Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818 

 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008 

 2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505 

 3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την 

κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
6503 

 4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών) 
2802 

II Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280 

 1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες* 
15580 εκ των οποίων 

500 για το EIΚT 

 2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000 
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 3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700 

III Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888 

 1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 

292 για το EIΚT 

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα 

στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία· 

4694 εκ των οποίων 

150 για το EIΚT 

 3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια· 6537 εκ των οποίων 

210 για το EIΚT 

 4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 

247 για το EIΚT 

 5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων 

υλών ως πόρων  
3573 εκ των οποίων 

115 για το EIΚT 

 6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς 
4.317 εκ των οποίων 

138 για το EIΚT 

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

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212 

ΣΥΝΟΛΟ 87740 

  

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975 εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών 

και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια ευρώ για τη φωτονική, τη 

μικροηλεκτρονική και τη νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια ευρώ για τις 

νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και την προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση, 575 

εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα. Κατά 

συνέπεια, 6.663 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη των κύριων τεχνολογιών 

ευρείας εφαρμογής. 

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν για την 

υλοποίηση έργων του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET). Περίπου 

το ένα τρίτο αυτού μπορεί να διατεθεί στις ΜΜΕ.  

*** Το συνολικό ποσό θα διατεθεί μέσω κονδυλίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 

παράγραφος 3. Το δεύτερο κονδύλιο ύψους 1.652 εκατομμυρίων θα διατεθεί κατ’ αναλογία 

από τους προϋπολογισμούς για τις «Κοινωνιακές προκλήσεις» και την «Υπεροχή στις 

ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες», σε ενδεικτική βάση και με την 

επιφύλαξη της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 

 

 

Τροπολογία  

  

I Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 29,00% 

 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 14,2% 

 2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3,9% 

 3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την 

κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
7,4% 

 4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών) 
3,5% 

II Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 25,2% 

 1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 17,7% 
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τεχνολογίες* 

 2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4,5% 

 3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 3% 

III Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 40,3% 

 1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 12%  

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα 

στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία· 

5,3% 

 3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια· 7,5% 

 4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 8,7% 

 5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων 

υλών ως πόρων  
4,3% 

 6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς 
2,5% 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ)  3% 

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

  

*Συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 57,6% για τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκ του οποίου 11,5% για τη φωτονική, τη μικροηλεκτρονική και τη 

νανοηλεκτρονική, 27,6% για τις νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και την προηγμένη 

κατασκευή και μεταποίηση, 3,7% για τη βιοτεχνολογία και 11,1% για το διάστημα. Κατά 

συνέπεια, το 42,9 % θα διατεθεί για τη στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 

εφαρμογής. 

**Περίπου 28,3% του εν λόγω ποσού μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση έργων του 

Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού 

μπορεί να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

διαγράφεται 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 

(2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Nathalie Griesbeck 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η δέσμη προτάσεων για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», οι οποίες εκπονήθηκαν σε 

πλήρη εναρμόνιση με την ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020» της 

Επιτροπής, στηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο πλαίσιο της οποίας η 

έρευνα και η καινοτομία θεωρείται ότι είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων 

μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η δέσμη αποτελείται από 

προτάσεις για: 

 

(1) το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – «ΣΛΕΕ»), 

(2) ένα ενιαίο σύνολο κανόνων συμμετοχής και διάδοσης (ΣΛΕΕ), 

(3) ένα ενιαίο ειδικό πρόγραμμα με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» (ΣΛΕΕ), και 

(4) μια ενιαία πρόταση για τα μέρη του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» που 

αντιστοιχούν στη συνθήκη Ευρατόμ. 

 

Η συνολική πολιτική παρουσίαση και το ιστορικό των εν λόγω νομοθετικών προτάσεων 

αποτελούν αντικείμενο ανακοίνωσης της Επιτροπής που εγκρίθηκε συγχρόνως, και αφορά 

μια σειρά από μείζονα εγκάρσια στοιχεία, όπως η απλούστευση και ο τρόπος με τον οποίο 

έχει ενισχυθεί η προσέγγιση της καινοτομίας. 

 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει άμεσα στην αντιμετώπιση των 

μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων που προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και 

στις εμβληματικές πρωτοβουλίες της. Θα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη βιομηχανικής 

υπεροχής στην Ευρώπη. Επίσης, θα ενισχύσει την αριστεία της επιστημονικής βάσης, η οποία 

είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα και τη μακροχρόνια ευημερία και ευεξία στην Ευρώπη. 
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Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, οι προτάσεις περιλαμβάνουν ένα πλήρες φάσμα 

μέτρων στήριξης που ενσωματώνονται σε ολόκληρο τον κύκλο έρευνας και καινοτομίας. Ως 

εκ τούτου, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» συνενώνει και ενισχύει δραστηριότητες 

οι οποίες επί του παρόντος χρηματοδοτούνται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας, από το 

σκέλος για την καινοτομία του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την 

καινοτομία, και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι προτάσεις στοχεύουν επίσης στην επίτευξη σημαντικής απλούστευσης προς όφελος 

των συμμετεχόντων. 

 

Πρόγραμμα-πλαίσιο και ειδικό πρόγραμμα 

 

Η επιτροπή TRAN κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με δύο έγραφα: τον κανονισμό 

COM(2011) 809 που υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης και το έγγραφο COM(2011) 

811, το οποίο υπόκειται σε διαδικασία διαβούλευσης. επειδή η διαδικασία διαβούλευσης δεν 

προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά έναν περιορισμένο μόνο ρόλο – χωρίς τη 

δυνατότητα να διαπραγματευθεί πραγματικά το περιεχόμενο με το Συμβούλιο – η συντάκτρια 

της γνωμοδότησης επέλεξε να επικεντρώσει τη δράση της επιτροπής TRAN στο πρόγραμμα-

πλαίσιο και ενδεχομένως να ενσωματώσει στο πρόγραμμα-πλαίσιο σημαντικά στοιχεία του 

ειδικού προγράμματος. Η επιτροπή ITRE δήλωσε ότι θα μπορούσα να υιοθετήσει την ίδια 

προσέγγιση.  

 

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης έκρινε σκόπιμο να επικεντρώσει την εργασία της 

μόνο στο μέρος που αφορά τις μεταφορές, έχοντας υπόψη ότι πρόκειται για τη γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η διάσταση 

των μεταφορών εξετάζεται υπό το πρίσμα των φιλοπεριβαλλοντικών, ευφυών και 

ολοκληρωμένων μεταφορών. Η συντάκτρια έκρινε ευκταίο να ακολουθήσει τη γραμμή αυτή, 

πλην όμως προσαρμόζοντάς την στη θέση που εξέφρασε η Επιτροπή Μεταφορών και 

Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εκθέσεις που είχαν εγκριθεί προηγουμένως. 

 

Παράλληλα, η συντάκτρια θέλησε να επιμείνει στις ουσιαστικές πτυχές της πολιτικής των 

μεταφορών, όπως ο εφοδιασμός της ΕΕ σε ενέργεια, η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας 

για τις μεταφορές ή ακόμη ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον. 

 

Πέραν τούτου, σε ένα πλαίσιο έντονου παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού στον τομέα 

των μεταφορών, η συντάκτρια της γνωμοδότησης έκρινε σκόπιμο να υπενθυμίσει ότι είναι 

σημαντικό να διατηρηθεί και να ενταθεί η ανάπτυξη και η καινοτομία στην Ευρωπαϊκή 

Ένωσης, στον εν λόγω τομέα, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία 

απασχόλησης. 

 

Επίσης, γνωρίζοντας ότι εξελίσσεται η δημογραφία στην Ευρώπη, ότι αλλάζει ο τρόπος ζωής 

των Ευρωπαίων και ότι είναι αναγκαία η δημιουργία μιας αποτελεσματικής και 

ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς, η έκθεση δίνει έμφαση στην ποιότητα των συστημάτων 

μεταφορών που οφείλουν να είναι διατροπικά και υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα στις 

αστικές ζώνες αντιπροσωπεύει μείζονα πρόκληση. Προς τούτο, θα πρέπει να ευνοηθεί η 

δημιουργία μιας κοινότητας της γνώσης και της καινοτομίας (ΚΓΚ) σχετικά με την αστική 

κινητικότητα. 

 

Τέλος, η συντάκτρια έκρινε σκόπιμο να επιβεβαιώσει τον ουσιαστικό ρόλο που 
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διαδραματίζουν οι μεταφορές, κυρίως έναντι των πλέον ευάλωτων ομάδων και ότι ο καλός 

προγραμματισμός επιτρέπει τη διασφάλιση της εδαφικής συνοχής και την καταπολέμηση των 

ανισοτήτων. 

 

«Ορίζοντας 2020» και διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) 

 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», (ΔΣΕ) – η 

άλλη σημαντική παρέμβαση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ του τομέα των 

μεταφορών – θα πρέπει να συντονιστούν κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζονται οι 

συμπληρωματικότητες και να αποφεύγονται ενδεχόμενες αλληλεπικαλύψεις. Θα πρέπει 

επίσης, στο πλαίσιο του συντονισμού μεταξύ ΔΣΕ και «Ορίζοντα 2020», να ληφθεί μέριμνα 

ώστε να μη διακοπεί η αλυσίδα της έρευνας και της καινοτομίας που οδηγεί στην ανάπτυξη 

υποδομών. Τούτο αποδεικνύεται ιδιαίτερα ουσιαστικό γνωρίζοντας ότι θα απαιτηθούν 

σημαντικές τεχνολογικές πρόοδοι στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ, 

προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει του φιλόδοξους στόχους που ορίζονται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

 

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι οιαδήποτε υποστήριξη στις δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας μέσω χρηματοδοτικών μέσων, θα υλοποιηθεί με χρηματοδοτικά μέσα που 

συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 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 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 
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παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας». 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας». Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

ποικίλα επίπεδα ανάπτυξης στις 

περιφέρειες καθώς και οι επενδύσεις που 

έγιναν στην έρευνα και την καινοτομία, 

στηρίζοντας μέσω ειδικών δράσεων και/ή 

προγραμμάτων τις περιφέρειες που 

απέχουν περισσότερο από τους στόχους 

που θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Αιτιολόγηση 

Τα ποικίλα επίπεδα ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών, ιδίως όσον αφορά την 

καινοτομία και την έρευνα, καταδεικνύουν ότι ορισμένες περιφέρειες απέχουν ακόμα πολύ από 

τους στόχους που θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ως εκ τούτου, ορισμένες περιφέρειες 

πρέπει να υποστηριχθούν μέσα από ειδικές δράσεις ώστε να προσεγγίσουν τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σε συνάρτηση με τα επίπεδα επένδυσής τους στην έρευνα και την 

καινοτομία. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Στη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Χάρτης 

πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Χώρο Μεταφορών - Για ένα 

ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 

σύστημα μεταφορών»1, η Επιτροπή 

εκτιμά ότι η πολιτική έρευνας και 

καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών 

θα πρέπει να παρέχει αυξανόμενη και 

συνεκτική στήριξη στην ανάπτυξη των 

κύριων τεχνολογιών προκειμένου το 

ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών να 

μετατραπεί σε ένα σύστημα σύγχρονο, 

αποτελεσματικό, βιώσιμο και προσιτό. Ο 

στόχος της Λευκής Βίβλου είναι η μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 60% μέχρι το 2050 σε σχέση με τα 

επίπεδα του 1990. 

 __________________ 

 1 COM(2011)0144 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, τις μεταφορές, 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, την πολιτική για την 

αγροτική ανάπτυξη και τη Διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», τα οποία 

μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
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εξειδίκευσης. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να δημιουργηθεί δεσμός μεταξύ του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και της 

ΔΣΕ διότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές, είναι 

απαραίτητο να επικεντρωθούμε στις έξυπνες οικολογικές μεταφορές, κάτι που θα καταστεί 

εφικτό μόνο μέσα από τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της έρευνας στον τομέα των 

μεταφορών.  

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος πρέπει 

επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 

ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 

καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή 

Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, οι 

οποίες δρομολογήθηκαν με την απόφαση 

αριθ. 1982/2006/ΕΚ 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 (2007-2013) μπορούν να 

συνεχιστούν χρησιμοποιώντας 

καταλληλότερες δομές. 

(29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος πρέπει 

επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με 

ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η 

καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή 

Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, οι 

οποίες δρομολογήθηκαν με την απόφαση 

αριθ. 1982/2006/ΕΚ 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 (2007-2013) μπορούν να 

συνεχιστούν χρησιμοποιώντας 

καταλληλότερες δομές και με τη 

δημιουργία νέων. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 
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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 

ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας 

ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και 

διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 

ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης, γεφυρώνοντας το χάσμα στον 

τομέα έρευνας και καινοτομίας στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

ΕΕ μέσα από ειδικές δράσεις και 

προγράμματα. 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω αναφορά περιλαμβάνεται ήδη στις αιτιολογικές σκέψεις, αλλά πρέπει να 

ενσωματωθεί στον ίδιο τον κανονισμό, στο άρθρο με τίτλο «Προστιθέμενη αξία της Ένωσης». 

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην καινοτομία και την έρευνα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) έχουν στενούς οικονομικούς και 

γεωγραφικούς δεσμούς με την Ένωση· 

iii) έχουν στενούς οικονομικούς και 

γεωγραφικούς δεσμούς με την Ένωση ή 

διατηρούν ιδιαίτερους ιστορικούς και 

πολιτιστικούς δεσμούς με κράτη μέλη της 

Ένωσης· 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 

σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 

χαρακτήρα της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 

και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 

περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 

οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 

σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 

χαρακτήρα της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 

και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 

περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 

οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές. Η 

τεχνολογική ουδετερότητα αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποδοτική πολιτική καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

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, της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» και των ειδικών 

προγραμμάτων και μέτρων για παροχή 

στήριξης και αποζημίωσης στο πλαίσιο 

της περιφερειακής πολιτικής και της 

πολιτικής για τη συνοχή. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια και αποτελεσματικότητα, πρέπει να διασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων της ΕΕ, κυρίως της ΔΣΕ και των Διαρθρωτικών Ταμείων, τα οποία πρέπει να 

λάβουν υπόψη τους συγκεκριμένα προγράμματα και μέτρα. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 

τομέα ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες 

για τη δημόσια χρηματοδότηση και, για 

να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία, οι 

πόροι μπορούν να εκταμιεύονται είτε 

μετά από πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων είτε με απευθείας ανάθεση, 

εάν συντρέχουν οι απαραίτητοι λόγοι. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) μέτρα συμβατά με τις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 14 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία· 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, βιώσιμος τουρισμός και 

βιοοικονομία· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - παράγραφος 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 

περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 

για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 

περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 

για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 
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για την προώθηση της αριστείας στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

Ένωσης. 

για την προώθηση της αριστείας στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

Ένωσης, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες, σύμφωνα με τα ειδικά 

χαρακτηριστικά τους που αναφέρονται 

στα άρθρα 174, 349 και 355 της ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 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, συμπεριλαμβανομένης της 

διατήρησης των υλικών με ιστορική ή 

πολιτιστική αξία, καθώς και βελτίωση 

των δικτύων προορισμών οικολογικού 

τουρισμού και βιώσιμου τουρισμού στον 

τομέα της ιστορικής, πολιτιστικής, 

βιομηχανικής και φυσικής κληρονομιάς. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

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, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, βιώσιμος τουρισμός και 

βιοοικονομία 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) Σκοπός είναι η βελτίωση της 

δικτύωσης και της πληροφόρησης εντός 
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του δυναμικού του ευρωπαϊκού 

οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού, 

προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο 

καλύτερα την πολιτιστική, ιστορική, 

βιομηχανική και φυσική κληρονομιά. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επίσπευση αυτής της ανάπτυξης απαιτεί 

μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο 

Ένωσης, η οποία εμπερικλείει τον 

ενεργειακό εφοδιασμό, τη ζήτηση και 

χρήση στα κτίρια, τις υπηρεσίες, τις 

μεταφορές και βιομηχανικές αξιακές 

αλυσίδες. Αυτό συνεπάγεται την 

εναρμόνιση των πόρων σε ολόκληρη την 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής, ιδίως μέσω των 

εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 

για έξυπνη εξειδίκευση, συστήματα 

εμπορίας εκπομπών (ETS), δημόσιες 

συμβάσεις και άλλους μηχανισμούς 

χρηματοδότησης. Απαιτεί, επίσης, 

κανονιστικές πολιτικές και πολιτικές 

εξάπλωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 

προσαρμοσμένη τεχνική βοήθεια και 

ανάπτυξη ικανοτήτων για την άρση των μη 

τεχνολογικών φραγμών. 

Η επίσπευση αυτής της ανάπτυξης απαιτεί 

μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο 

Ένωσης, η οποία εμπερικλείει τον 

ενεργειακό εφοδιασμό, τη ζήτηση και 

χρήση στα κτίρια, τις υπηρεσίες, τις 

μεταφορές και βιομηχανικές αξιακές 

αλυσίδες. Αυτό συνεπάγεται την 

εναρμόνιση των πόρων σε ολόκληρη την 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής, ιδίως μέσω των 

εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 

για έξυπνη εξειδίκευση, συστήματα 

εμπορίας εκπομπών (ETS), δημόσιες 

συμβάσεις και άλλους μηχανισμούς 

χρηματοδότησης. Απαιτεί, επίσης, 

κανονιστικές πολιτικές και πολιτικές 

εξάπλωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 

προσαρμοσμένη τεχνική βοήθεια και 

ανάπτυξη ικανοτήτων για την άρση των μη 

τεχνολογικών φραγμών. Όσον αφορά τις 

εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, πρέπει 

να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής 

κινήτρων για την ανάπτυξη ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, ήτοι για την αξιοποίηση 

του δυναμικού τους σε εναλλακτικές 

μορφές ενέργειας με παράλληλη μείωση 

της εξάρτησής τους από τα ορυκτά 

καύσιμα. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 

μεταφορές 

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 

μεταφορές και κινητικότητα 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 

ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 

που είναι αποδοτικό ως προς τη χρήση 

πόρων, φιλικό προς το περιβάλλον, 

ασφαλές και απρόσκοπτο προς όφελος των 

πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 

ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 

που είναι αποδοτικό ως προς τη χρήση 

πόρων, φιλικό προς το κλίμα και το 

περιβάλλον, ασφαλές και διαλειτουργικό 

προς όφελος των πολιτών, των χρηστών, 

των εργαζομένων και των υπαλλήλων και 

της οικονομίας καθώς και της κοινωνίας. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 

αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 

πολιτών της με τις επιταγές των 

οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις 

για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και μια οικονομία 

ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος. 

Παρά την ανάπτυξή του, ο τομέας των 

μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική 

μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 

άλλων δυσμενών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και να παύσει την εξάρτησή 

του από το πετρέλαιο, διατηρώντας 

παράλληλα υψηλά επίπεδα 

αποδοτικότητας και κινητικότητας. 

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες κινητικότητας 

των πολιτών της, όπως διαμορφώνονται 

από τις νέες δημογραφικές και 

κοινωνιακές προκλήσεις, και την εδαφική 

συνοχή με τις επιταγές των οικονομικών 

επιδόσεων και τις απαιτήσεις για μια 

κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και μια οικονομία ανθεκτική 

στην αλλαγή του κλίματος. Παρά την 

ανάπτυξή του, ο τομέας των μεταφορών 

πρέπει να επιτύχει σημαντική μείωση των 

αερίων του θερμοκηπίου και άλλων 

δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

και να παύσει την εξάρτησή του από το 

πετρέλαιο και άλλα ορυκτά καύσιμα, η 

παράδοση των οποίων εξαρτάται κατά 

πολύ από τρίτες χώρες και οι πόροι των 

οποίων είναι περιορισμένοι, διατηρώντας 
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παράλληλα υψηλά επίπεδα 

αποδοτικότητας και κινητικότητας, χωρίς 

να αυξάνει τον απόκεντρο χαρακτήρα 

περιφερειών που είναι ήδη 

απομονωμένες, και ειδικότερα των 

εξόχως απόκεντρων περιφερειών. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 

αλλαγή του συστήματος μεταφορών, 

εμπνευσμένη από ανακαλύψεις στον τομέα 

της έρευνας των μεταφορών, ευρεία 

καινοτομία και μια συνεκτική, 

πανευρωπαϊκή υλοποίηση 

οικολογικότερων, ασφαλέστερων και 

εξυπνότερων λύσεων στις μεταφορές. 

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 

αλλαγή του συστήματος μεταφορών, 

εμπνευσμένη από ανακαλύψεις στον τομέα 

της έρευνας των μεταφορών, ευρεία 

καινοτομία και μια συνεκτική, 

πανευρωπαϊκή υλοποίηση 

οικολογικότερων, ασφαλέστερων και 

εξυπνότερων λύσεων στις μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε 

καινοτόμες υποδομές για όλους τους 

τρόπους μεταφορών. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η έρευνα και η καινοτομία στις 

μεταφορές πρέπει να συνεισφέρουν στη 

δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, μέσω της ανάπτυξης 

τεχνολογιών και συστημάτων, όπως τα 

ETCS και ERTMS, που στοχεύουν στην 

εξάλειψη των διασυνοριακών εμποδίων. 

Οι τεχνολογίες και τα συστήματα που 

διευκολύνουν την κινητικότητα των 

πολιτών της Ένωσης, όπως οι 

ευρωπαϊκοί πολυτροπικοί 

προγραμματιστές ταξιδιών, πρέπει επίσης 

να υποστηρίζονται και να εφαρμόζονται 

σε όλη την Ευρώπη.  
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 

οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 

πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 

των κύριων στόχων της πολιτικής της 

Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 

στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 

ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 

κλίματος και χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, και διατηρώντας 

την υπεροχή στην παγκόσμια αγορά. 

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 

οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 

πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 

των κύριων στόχων της πολιτικής της 

Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 

στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 

ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 

κλίματος και χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας την 

κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη και 

διατηρώντας την υπεροχή στην παγκόσμια 

αγορά. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 

της ανταγωνιστικότητας και της 

οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας 

της Ευρώπης. Διασφαλίζουν την 

κινητικότητα των ατόμων και των αγαθών 

που είναι αναγκαία για μια ενοποιημένη 

ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και μια ανοικτή 

και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. 

Αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα της Ευρώπης όσον αφορά 

τη βιομηχανική ικανότητα και την 

ποιότητα των υπηρεσιών, 

διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο σε πολλές 

παγκόσμιες αγορές. Ο κλάδος των 

μεταφορών και η κατασκευή εξοπλισμού 

μεταφορών αντιπροσωπεύουν μαζί το 

6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. Συγχρόνως, ο 

ευρωπαϊκός κλάδος των μεταφορών 

αντιμετωπίζει τον ολοένα και εντονότερο 

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό 

της ανταγωνιστικότητας και της 

οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. 

Διασφαλίζουν την κινητικότητα των 

ατόμων και των αγαθών που είναι 

αναγκαία για την ολοκλήρωση της 

ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και μια 

ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία 

μειώνοντας την απομόνωση των 

ευρωπαϊκών περιφερειών σε όλα τα 

επίπεδα. Αποτελούν ένα από τα 

μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης 

όσον αφορά τη βιομηχανική ικανότητα και 

την ποιότητα των υπηρεσιών, 

διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο σε πολλές 

παγκόσμιες αγορές. Ο κλάδος των 

μεταφορών και η κατασκευή εξοπλισμού 

μεταφορών αντιπροσωπεύουν μαζί το 

6,3% του ΑΕΠ της Ένωσης και περίπου 
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ανταγωνισμό από άλλα μέρη του κόσμου. 

Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες τεχνολογίες 

προκειμένου να διασφαλισθεί το 

μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

πολλές Ευρώπης και να μετριαστούν τα 

μειονεκτήματα του υφιστάμενου 

συστήματος μεταφορών. 

13 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. 

Συγχρόνως, ο ευρωπαϊκός κλάδος των 

μεταφορών αντιμετωπίζει τον ολοένα και 

εντονότερο ανταγωνισμό από άλλα μέρη 

του κόσμου. Στο πλαίσιο αυτής της 

στρατηγικής οικονομικής ανάκαμψης και 

για το σκοπό της προώθησης της 

βιομηχανικής τεχνογνωσίας μας, οι 

ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τη στήριξη 

όλων των τομέων μεταφορών θα πρέπει 

να ενισχυθούν, λόγω της τεχνολογικής και 

οικονομικής τους σπουδαιότητας.    

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο τομέας των μεταφορών έχει μείζονα 

συμβολή στα αέρια του θερμοκηπίου και 

παράγει έως και το ένα τέταρτο του 

συνόλου των εκπομπών. Οι μεταφορές 

εξαρτώνται κατά 96% από τα ορυκτά 

καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση είναι ένα αυξανόμενο 

πρόβλημα· τα συστήματα δεν είναι ακόμα 

αρκετά έξυπνα· οι εναλλακτικές λύσεις για 

μετεπιβίβαση μεταξύ διαφορετικών 

τρόπων μεταφοράς δεν είναι πάντοτε 

ελκυστικές· ο αριθμός των θανατηφόρων 

τροχαίων δυστυχημάτων παραμένει 

δραματικά υψηλός: 34.000 ετησίως στην 

Ένωση· οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 

περιμένουν ένα σύστημα μεταφορών που 

να είναι ασφαλές και σίγουρο. Το αστικό 

περιβάλλον θέτει ειδικές προκλήσεις για 

τη βιωσιμότητα των μεταφορών. 

Ο τομέας των μεταφορών έχει μείζονα 

συμβολή στα αέρια του θερμοκηπίου και 

παράγει έως και το ένα τέταρτο του 

συνόλου των εκπομπών. Οι μεταφορές 

εξαρτώνται κατά 96% από τα ορυκτά 

καύσιμα. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση είναι ένα αυξανόμενο 

πρόβλημα· τα συστήματα δεν είναι ακόμα 

αρκετά έξυπνα· οι εναλλακτικές λύσεις για 

στροφή προς πιο βιώσιμους τρόπους 
μεταφοράς δεν είναι πάντοτε ελκυστικές· ο 

αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων 

δυστυχημάτων παραμένει δραματικά 

υψηλός: 34.000 ετησίως στην Ένωση· οι 

πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν ένα 

σύστημα μεταφορών που να είναι προσιτό 

σε όλους, ασφαλές και σίγουρο. Το αστικό 

περιβάλλον θέτει ειδικές προκλήσεις για 

μια καλύτερη ισορροπία της ποιότητας 

ζωής και της βιωσιμότητας των 

μεταφορών και της κινητικότητας. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 

ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών θα 

οδηγήσουν την ευρωπαϊκή κυκλοφορία σε 

αδιέξοδο και θα καταστήσουν το 

οικονομικό κόστος πολλές και πολλές 

επιπτώσεις πολλές στην κοινωνία 

δυσβάστακτα. Τα επιβατοχιλιομέτρα 

προβλέπεται να διπλασιαστούν τα επόμενα 

40 χρόνια και να αυξηθούν δύο φορές 

ταχύτερα για τα αεροπορικά ταξίδια. Οι 

εκπομπές CO2 θα αυξηθούν κατά 35% έως 

το 2050. Το κόστος πολλές κυκλοφοριακής 

συμφόρησης θα αυξηθεί κατά περίπου 

50%, σχεδόν σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ 

ετησίως. Το εξωτερικό κόστος των 

ατυχημάτων θα αυξηθεί περίπου κατά 60 

δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το 

2005. 

Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι αναμενόμενοι 

ρυθμοί ανάπτυξης των μεταφορών θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν την ευρωπαϊκή 

κυκλοφορία σε πολύ μεγάλη συμφόρηση 

με δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία 

και την κοινωνία. Τα επιβατοχιλιομέτρα 

προβλέπεται να διπλασιαστούν τα επόμενα 

40 χρόνια και να αυξηθούν δύο φορές 

ταχύτερα για τα αεροπορικά ταξίδια. Οι 

εκπομπές CO2 θα αυξηθούν κατά 35% έως 

το 2050. Το κόστος της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης θα αυξηθεί κατά περίπου 

50%, σχεδόν σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ 

ετησίως. Το εξωτερικό κόστος των 

ατυχημάτων θα αυξηθεί περίπου κατά 60 

δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το 

2005. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Είναι καίριας σημασίας η στήριξη και 

ανάπτυξη καινοτόμων εννοιών στην 

παροχή υπηρεσιών μεταφορών και 

κινητικότητας, μέσω ουσιαστικών 

βελτιώσεων στην οικολογική εφοδιαστική 

και στη διαχείριση της κινητικότητας. 

Νέες προσεγγίσεις στην παραγωγή, τη 

δημιουργία αποθεμάτων και την 

παράδοση των αγαθών καθώς και 

αποδοτικότερες και πιο ορθολογικές 

απαντήσεις στις ανάγκες κινητικότητας, 

και η χρήση εργαλείων επικοινωνίας θα 

οδηγήσουν σε μια κοινωνία με λιγότερη 

σπατάλη στις υπηρεσίες που σχετίζονται 

με τις μεταφορές και την κινητικότητα. 

Πρέπει να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος 

μεταξύ των πολιτικών αποφυγής 

μετακινήσεων και της απασχόλησης. 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ως εκ τούτου, η διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης δεν μπορεί να 

αποτελεί επιλογή. Η έρευνα και η 

καινοτομία, με μοχλό τους στόχους της 

πολιτικής και επικεντρωμένες στις κύριες 

προκλήσεις, θα συμβάλλουν ουσιαστικά 

στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 

περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της 

θερμοκρασίας στους 2º C, μειώνοντας 

κατά 60% τις εκπομπές CO2 από τις 

μεταφορές, μειώνοντας δραστικά το 

κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

και των ατυχημάτων, και εξαλείφοντας εν 

τέλει τους θανάτους από τροχαία 

δυστυχήματα έως το 2050. 

Ως εκ τούτου, η διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης δεν μπορεί να 

αποτελεί επιλογή. Η έρευνα και η 

καινοτομία, με μοχλό τους στόχους της 

πολιτικής και επικεντρωμένες στις κύριες 

προκλήσεις, θα συμβάλλουν ουσιαστικά 

στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 

περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της 

θερμοκρασίας στους 2º C, μειώνοντας 

κατά 60% τις εκπομπές CO2 από τις 

μεταφορές. Προκειμένου να επιτευχθούν 

οι εν λόγω στόχοι έως το 2050, είναι 

απαραίτητο να οριστούν ακριβέστερες 

και πιο συγκεκριμένες διατάξεις για την 

περίοδο έως το 2020. Προς τούτο, 

απαιτείται πρωτίστως μια φιλόδοξη 

μείωση των εκπομπών CO2 και λοιπών 

αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται 

στις μεταφορές (κατ’ αναφορά στις τιμές 

του 2009). Οι εν λόγω μειώσεις των 

εκπομπών καθορίζονται σε συνάρτηση με 

τα μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με τους 

στόχους 20-20-20. Η έρευνα και η 

καινοτομία θα πρέπει επίσης να 

συμβάλουν στην εσωτερική ανάληψη των 

εξωτερικών δαπανών έως το 2020, στη 

δραστική μείωση του κόστους της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και των 

ατυχημάτων, στην αποφασιστική 

επιδίωξη επίλυσης των προβλημάτων 

οδικής ασφάλειας με στόχο την εξάλειψη 

των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα 

έως το 2050 και, σύμφωνα με αυτόν τον 

στόχο, να αποσκοπούν στη μείωση κατά 

το ήμισυ του αριθμού των νεκρών από 

τροχαία δυστυχήματα έως το 2020. Η 

Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο που εξέδωσε 

με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 

Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα 

ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 
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σύστημα μεταφορών», ζητεί την επίτευξη 

αυτών των στόχων μέσω μιας 

καινοτόμου, βιώσιμης και αποδοτικής 

πολιτικής μεταφορών. 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 

ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 

σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 

πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 

συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 

και της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών και 

καινοτόμων λύσεων για οχήματα, 

υποδομές και διαχείριση μεταφορών είναι 

καίριας σημασίας για να επιτευχθεί ένα πιο 

καθαρό και πιο αποδοτικό σύστημα 

μεταφορών στην Ένωση· να παραχθούν 

αποτελέσματα που είναι αναγκαία για τον 

μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 

πόρων· να διατηρηθεί η υπεροχή της 

Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές για 

προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με τις 

μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν μπορούν 

να επιτευχθούν μόνο με 

κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες. 

Τα προβλήματα της ρύπανσης, της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 

ασφάλειας και της προστασίας είναι κοινά 

σε ολόκληρη την Ένωση και απαιτούν 

πανευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα πλαίσιο 

συνεργασίας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 

και της εναρμονισμένης εξάπλωσης νέων 

τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων για 

οχήματα και για τη συνεκτική ανάπτυξη 

υποδομών και τη διαχείριση μεταφορών 

είναι καίριας σημασίας για να επιτευχθεί 

ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο 

αποδοτικό σύστημα μεταφορών στην 

Ένωση· να παραχθούν αποτελέσματα που 

είναι αναγκαία για τον μετριασμό της 

αλλαγής του κλίματος και τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των πόρων· να διατηρηθεί 

η υπεροχή της Ευρώπης στις παγκόσμιες 

αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά 

με τις μεταφορές. Οι εν λόγω στόχοι δεν 

μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 

κατακερματισμένες εθνικές προσπάθειες. 

Είναι επίσης απαραίτητο να 

υποστηριχθούν οι ήδη υπάρχουσες λύσεις, 

μέσω της δημιουργίας αποτελεσματικών, 

ευφυών, διαλειτουργικών και 

διασυνδεδεμένων συστημάτων, προς 

στήριξη των συστημάτων SESAR, 

Galileo, EGNOS, GMES, ERTMS, SIF, 

SafeSeaNet, LRIT και STI. Θα πρέπει 

επίσης να συνεχισθούν οι πρωτοβουλίες 

του τύπου E-safety και E-call. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών σε 

επίπεδο Ένωσης θα συμπληρώσει τις 

δραστηριότητες των κρατών μελών 

εστιάζοντας σε δραστηριότητες με σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό 

σημαίνει ότι θα δοθεί έμφαση σε τομείς 

προτεραιότητας που συνάδουν με τους 

στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής· όπου η 

κρίσιμη μάζα των προσπαθειών είναι 

αναγκαία· όπου πρέπει να επιδιωχθούν 

πανευρωπαϊκές διαλειτουργικές λύσεις 

στις μεταφορές· ή όπου η συνένωση 

προσπαθειών διακρατικά μπορεί να 

μειώσει τους κινδύνους των επενδύσεων 

στην έρευνα, να προωθήσει κοινά πρότυπα 

και να συντομεύσει τον χρόνο διάθεσης 

στην αγορά των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. 

Η χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών σε 

επίπεδο Ένωσης θα συμπληρώσει τις 

δραστηριότητες των κρατών μελών 

εστιάζοντας σε δραστηριότητες με σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό 

σημαίνει ότι θα δοθεί έμφαση σε τομείς 

προτεραιότητας που συνάδουν με τους 

στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής· όπου η 

κρίσιμη μάζα των προσπαθειών είναι 

αναγκαία· όπου πρέπει να επιδιωχθούν 

πανευρωπαϊκά συστήματα μεταφοράς, 

σύγχρονες πηγές (μετα)κίνησης και 

ενέργειας, διαλειτουργικές λύσεις στις 

μεταφορές ή πολυτροπικές υποδομές· ή 

όπου η συνένωση προσπαθειών διακρατικά 

μπορεί να εξαλείψει τα σημεία 

συμφόρησης στο σύστημα μεταφοράς 

(π.χ. το χαμηλό επίπεδο καινοτομίας στις 

υποδομές της Ευρώπης των 12) και να 
μειώσει του κινδύνους των επενδύσεων 

στην έρευνα, να προωθήσει κοινά πρότυπα 

και την τυποποίηση, και να συντομεύσει 

τον χρόνο διάθεσης στην αγορά των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ 

φάσμα πρωτοβουλιών που καλύπτουν όλη 

την αλυσίδα καινοτομίας. Ορισμένες 

δραστηριότητες αποσκοπούν ειδικά να 

συμβάλλουν στη διάθεση των 

αποτελεσμάτων στην αγορά: η 

προγραμματική προσέγγιση της έρευνας 

και της καινοτομίας, τα έργα επίδειξης, οι 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ 

φάσμα πρωτοβουλιών που καλύπτουν όλη 

την αλυσίδα καινοτομίας και ακολουθούν 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον 

αφορά τις καινοτόμες λύσεις στις 

μεταφορές από την καινοτομία στα 

οχήματα και τις υποδομές έως και τα 

συστήματα μεταφορών. Ορισμένες 
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δράσεις πρόσληψης από την αγορά και η 

στήριξη της τυποποίησης, η ρύθμιση και οι 

καινοτόμες στρατηγικές συμβάσεων 

εξυπηρετούν όλα τον εν λόγω στόχο. 

Επιπλέον, η χρήση της δέσμευσης και της 

εμπειρογνωσίας των ενδιαφερόμενων 

μερών θα συμβάλλει να γεφυρωθεί το 

χάσμα μεταξύ ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και αξιοποίησής τους στον 

τομέα των μεταφορών. 

δραστηριότητες αποσκοπούν ειδικά να 

συμβάλλουν στη διάθεση των 

αποτελεσμάτων στην αγορά: η 

προγραμματική προσέγγιση της έρευνας 

και της καινοτομίας, τα έργα επίδειξης, οι 

δράσεις πρόσληψης από την αγορά και η 

στήριξη της τυποποίησης, η ρύθμιση και οι 

καινοτόμες στρατηγικές συμβάσεων 

εξυπηρετούν όλα τον εν λόγω στόχο. 

Επιπλέον, η χρήση της δέσμευσης και της 

εμπειρογνωσίας των ενδιαφερόμενων 

μερών θα συμβάλλει να γεφυρωθεί το 

χάσμα μεταξύ ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και αξιοποίησής τους στον 

τομέα των μεταφορών. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία για ένα οικολογικότερο, 

εξυπνότερο και πιο ενοποιημένο σύστημα 

μεταφορών θα συμβάλλουν σημαντικά 

στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, και των στόχων της 

εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 

Καινοτομίας». Οι δραστηριότητες θα 

υποστηρίξουν την εφαρμογή της Λευκής 

Βίβλου για τις μεταφορές αποσκοπώντας 

στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Μεταφορών. Θα συμμετάσχουν επίσης 

στην επίτευξη των πολιτικών στόχων που 

περιγράφονται στις εμβληματικές 

πρωτοβουλίες «Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», 

«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 

της παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία για ένα οικολογικότερο, 

εξυπνότερο και πιο ενοποιημένο αξιόπιστο 

σύστημα μεταφορών θα συμβάλλουν 

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, και των στόχων της 

εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 

Καινοτομίας». Οι δραστηριότητες θα 

υποστηρίξουν την εφαρμογή της Λευκής 

Βίβλου για τις μεταφορές αποσκοπώντας 

στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Μεταφορών. Θα συμμετάσχουν επίσης 

στην επίτευξη των πολιτικών στόχων που 

περιγράφονται στις εμβληματικές 

πρωτοβουλίες «Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», 

«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 

της παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη». Θα 

ληφθούν επίσης μέτρα για να 

εξασφαλιστεί η συνοχή με άλλες 

συνιστώσες των προγραμμάτων αυτών 

και ειδικότερα με τη δημιουργία μιας 
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κοινότητας γνώσης και καινοτομίας 

(ΚΓΚ) για την αστική κινητικότητα και 

τις έξυπνες πόλεις. 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – εισαγωγή 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Μεταφορές με αποδοτική χρήση των 

πόρων που σέβονται το περιβάλλον 

α) Μεταφορές με αποδοτική χρήση των 

πόρων που σέβονται το περιβάλλον και 

την υγεία των πολιτών 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 

στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την 

αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη χρήση 

των φυσικών πόρων, και μειώνοντας την 

εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα. 

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιπτώσεις των μεταφορών στο κλίμα και 

στο περιβάλλον, καθώς και στη δημόσια 

υγεία, βελτιώνοντας την ποιότητα, την 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τη 

χρήση των φυσικών πόρων, και 

μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα 

ορυκτά καύσιμα, με ταυτόχρονη 

διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασμού 

καυσίμων. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 

μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 

βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 

επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι, 

κατ' αρχάς, η μείωση της κατανάλωσης 

πόρων και των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και η βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης όλων των ειδών 
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εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 

γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 

μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 

σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 

τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 

υποδομές, η διερεύνηση και η 

εκμετάλλευση του δυναμικού των 

εναλλακτικών καυσίμων και των 

καινοτόμων και αποδοτικότερων 

συστημάτων πρόωσης 

συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 

καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 

υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 

μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 

αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 

ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 

και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 

μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές. 

οχημάτων, η επιτάχυνση της ανάπτυξης 

και της εξάπλωσης οχημάτων χαμηλών ή 

μηδενικών εκπομπών νέας γενιάς (π.χ. 

ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων και 

οχημάτων υδρογόνου, στα οποία θα 

συγκαταλέγονται όχι μόνο τα αυτοκίνητα, 

αλλά και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα 

τραμ και τα τρένα) και της αντίστοιχης 

τεχνολογίας, μεταξύ άλλων μέσω 

σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 

τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 

υποδομές και η χρήση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στους σιδηροδρόμους, 

στις υδάτινες και εναέριες μεταφορές. 

Είναι επίσης απαραίτητο να εφαρμοσθεί 

μια πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων 

που συνδέονται με τις ως άνω 

καινοτομίες. 

 Επιπλέον, πρέπει να υποστηριχθεί κάθε 

καινοτομία που προάγει τις χαμηλές ή 

μηδενικές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου σε όλους τους τρόπους 

μεταφοράς, όπως η ανάπτυξη και 

αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού των 

εναλλακτικών και αειφόρων καυσίμων, 

καθώς και η εκπόνηση καινοτόμων και 

αποδοτικότερων συστημάτων πρόωσης, η 

εργασία πάνω στη βελτιστοποίηση των 

συστημάτων καυσίμων, και σχετικά με το 

βάρος και την αεροδυναμική των 

οχημάτων, καθώς και η ανάπτυξη 

υποδομών και η βελτιστοποίηση της 

χρήσης υποδομών μέσω ευφυών 

συστημάτων μεταφορών και έξυπνου 

εξοπλισμού. Είναι σημαντικό να αυξηθεί 

η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και 

των μη μηχανοκίνητων τρόπων μεταφοράς 

και των διατροπικών αλυσίδων 

κινητικότητας (πεζοπορία-ποδηλασία, 

συλλογική χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου, 

συνεπιβίβαση σε Ι.Χ. αυτοκίνητα, 

δημόσια και συλλογική κινητικότητα) 

ιδίως στις αστικές περιοχές. 
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Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α– παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τέλος, όπως έχει αποδειχθεί εδώ και 

πολλά χρόνια, οι εκπομπές των 

μηχανοκινήτων οχημάτων έχουν  

επιπτώσεις στην υγεία των πληθυσμών. 

Ως εκ τούτου, η μείωση των εκπομπών 

ρύπων οφείλει να παραμείνει ένας από 

τους πρωταρχικούς στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των 

μεταφορών και προς τούτο, θα πρέπει να 

συνεχισθεί η πολιτική αυτή, ειδικότερα 

μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών 

καυσίμων. Είναι επίσης ουσιαστικής 

σημασίας να πραγματοποιηθούν 

επενδύσεις σε καινοτόμους λύσεις με 

στόχο τη μείωση της ηχορύπανσης και 

των αισθητών δονήσεων. Η ανάπτυξη 

εναλλακτικών καυσίμων και καινοτόμων 

λύσεων με στόχο τη μείωση της 

ηχορύπανσης και των αισθητών 

δονήσεων θα συμβάλει στη μείωση των 

επιβλαβών εκπομπών και στη βελτίωση 

της ευημερίας των πληθυσμών. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια προσέγγιση 

καθώς και λύσεις για την καινοτόμο, 

διαφανή και σύγχρονη οργάνωση της 

αστικής κινητικότητας λαμβάνοντας 

υπόψη τις δημογραφικές κοινωνικές 

αλλαγές, καθώς επίσης και προτάσεις 

σχετικά με τη συνύπαρξη των διάφορων 

μέσων μεταφοράς στην αστική περιοχή, 

συμπεριλαμβανομένων μη 

μηχανοκίνητων μέσων, όπως επίσης και 

των διασυνδέσεων με το δίκτυο. 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στη νέα παράγραφο που προτείνει η 

συντάκτρια στην τροπολογία 18 για την εισαγωγή νέων ΚΓΚ στον τομέα της αστικής 

κινητικότητας και των ευφυών πόλεων. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η μείωση των εκπομπών ρύπων και 

θορύβου πρέπει επομένως να παραμείνει 

μία από τις προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των 

μεταφορών. Για το σκοπό αυτό, είναι 

ουσιώδες να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική, 

ιδίως μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών 

καυσίμων, υποδομών και Συστημάτων 

Ευφυών Μεταφορών (ITS). 

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να συμβιβαστούν οι 

αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας με τη 

βελτίωση της ροής των μεταφορών, μέσω 

καινοτόμων λύσεων για απρόσκοπτα, 

χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικά 

συστήματα μεταφορών που προάγουν την 

υλική ασφάλεια και την προστασία των 

προσώπων. 

Σκοπός είναι να συμβιβαστούν οι 

αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας με τη 

βελτίωση της ροής των μεταφορών, μέσω 

καινοτόμων λύσεων για απρόσκοπτα, 

διατροπικά, χωρίς αποκλεισμούς, 

προσιτά, ανθεκτικά και ασφαλή 

συστήματα μεταφορών, χωρίς να 

παραγνωρίζεται η σημασία ποιοτικών, 

καινοτόμων και διατροπικών υποδομών. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 

βελτίωση της προσβασιμότητας και η 

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 

προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 

σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 

ενίσχυση της διατροπικότητας και η 

ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 

προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 

και η δραστική μείωση του αριθμού των 

δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 

απειλών κατά της ασφάλειας. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 

βελτίωση της προσβασιμότητας και η 

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 

προωθώντας τις ενοποιημένες και πλήρως 

διατροπικές «από πόρτα σε πόρτα» 

μεταφορές, υποδομές και εφοδιαστική, και 

η ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 

προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 

και η δραστική μείωση του αριθμού των 

δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 

απειλών κατά της ασφάλειας. 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 

βελτίωση της προσβασιμότητας και η 

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 

προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 

σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 

ενίσχυση της διατροπικότητας και η 

ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 

προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 

και η δραστική μείωση του αριθμού των 

δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 

απειλών κατά της ασφάλειας. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 

βελτίωση της προσβασιμότητας και της 

διαλειτουργικότητας και η ανταπόκριση 

στις ανάγκες των χρηστών, προπάντων 

εξαλείφοντας τα σημεία συμφόρησης 

(χαμηλό επίπεδο καινοτόμων υποδομών 

σε σημαντικό μέρος της Ευρώπης, 

έλλειψη περιφερειακών αερομεταφορών 

και μικρών επιχειρήσεων 

αερομεταφοράς) και προωθώντας τις 

ενοποιημένες μεταφορές επιβατών και 

την εφοδιαστική «από πόρτα σε πόρτα», η 

ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων 

έξυπνων μεταφορών που θα αφορούν τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας, ένα 

ενοποιημένο σύστημα έκδοσης 

εισιτηρίων, την ενημέρωση των επιβατών 

και την πληρωμή και η επιτάχυνση της 

αξιοποίησης των διατροπικών λύσεων για 

τους επιβάτες, η προσαρμογή των οδικών 

υποδομών στους απροστάτευτους 

χρήστες των δρόμων και στις ανάγκες 

μιας γηράσκουσας κοινωνίας, ο 

προσδιορισμός των οφελών που τα ευφυή 

συστήματα μεταφορών και τα 
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συνεργατικά συστήματα μπορούν να 

προσφέρουν στη διαχείριση της 

ασφάλειας των υποδομών, καθώς και η 

δραστική μείωση του αριθμού των 

δυστυχημάτων (δηλ. βελτιώνοντας την 

επικοινωνία μεταξύ των υποδομών, των 

διαχειριστών των οδικών υποδομών και 

των οχημάτων μέσω έξυπνων 

συστημάτων καθώς και μέσω της 

καλύτερης κατανόησης της 

συμπεριφοράς των χρηστών των δρόμων 

προκειμένου να βελτιωθούν οι 

τεχνολογικές λύσεις εντός του οχήματος 

και η πρωτεύουσα και δευτερεύουσα 

οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ευφυή 

συστήματα μεταφορών για τους χρήστες 

των δρόμων, εστιάζοντας στις ομάδες 

υψηλού κινδύνου όπως οι δικυκλιστές, οι 

ποδηλάτες, οι πεζοί) και των επιπτώσεων 

των απειλών κατά της ασφάλειας (δηλ. 

αναπτύσσοντας αξιόπιστα συστήματα για 

τον εντοπισμό απειλών στις αεροπορικές 

μεταφορές καθώς και αναπτύσσοντας 

συσκευές καταγραφής για την ασφάλεια 

στη θάλασσα).  

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες ασφάλειας προκειμένου να 

διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ των 

λύσεων υψηλής τεχνολογίας και άλλων 

λύσεων, συμπεριλαμβανομένων του 

καινοτόμου σχεδιασμού δρόμων και των 

νέων τεχνικών και τεχνολογιών 

εφαρμογής. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα 

κράτη μέλη να παρακολουθούν την 

κανονική κυκλοφορία μέσω ενός συνόλου 

δεικτών επιδόσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ ήδη συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα των ατυχημάτων και τις συνθήκες 

των ατυχημάτων. Ωστόσο, η παρακολούθηση των επιδόσεων των χωρών μόνο με βάση τα 

αποτελέσματα των συγκρούσεων δεν επαρκεί και πρέπει να επεκταθεί. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β γ) Η ασφάλεια στην πεζοπορία και την 

ποδηλασία θα πρέπει να αποτελεί έναν 

από τους στόχους της διαχείρισης της 

ασφάλειας, στηριζόμενη από την έρευνα 

και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 

προσεγγίσεων. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων 

του ευρωπαϊκού κλάδου κατασκευών στον 

τομέα των μεταφορών και των συναφών 

υπηρεσιών. 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων 

του ευρωπαϊκού κλάδου κατασκευών στον 

τομέα των μεταφορών και των συναφών 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης 

ανάγκης για καινοτόμες λύσεις 

μεταφορών, ιδίως στις αναδυόμενες 

χώρες. Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενου 

ανταγωνισμού, η έρευνα και η καινοτομία 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη 

δημιουργία άκρως εξειδικευμένων 

θέσεων απασχόλησης στον ευρωπαϊκό 

τομέα των μεταφορών, δεδομένου ότι του 
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επιτρέπουν να διατηρήσει το τεχνολογικό 

προβάδισμα και να μειώσει το κόστος 

των υφισταμένων μεθόδων παραγωγής. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 

μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 

εδάφους για την επόμενη γενιά, 

επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 

σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 

διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 

αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 

ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 

τον κύκλο ζωής. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

ανάπτυξη της νέας γενιάς καινοτόμων 

μέσων μεταφοράς και συστημάτων  

μεταφοράς και η ανάπτυξη 

νεωτεριστικών εννοιών και σχεδίων, με 

στόχο την προετοιμασία της επόμενης. 

Θα χρειαστεί επίσης να αναπτυχθούν 
έξυπνα συστήματα ελέγχου, 

διαλειτουργικά πρότυπα, έξυπνες 

υπηρεσίες μεταφορών, έξυπνες 

διατροπικές υποδομές και διαδικασίες 

αποδοτικής παραγωγής και ανακύκλωσης 

και να επιτευχθούν μικρότερος χρόνος 
ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 

τον κύκλο ζωής. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) Έξυπνη εφοδιαστική 

 Στόχος είναι ο συνδυασμός των 

εντεινόμενων νέων μοτίβων 

καταναλωτικής συμπεριφοράς με μια 

αποδοτική αλυσίδα εφοδιασμού και τη 

βέλτιστη διανομή εμπορευμάτων σε 

τοπικό βρόχο. 

 Οι δραστηριότητες εστιάζουν στη 

βελτίωση της κατανόησης του 

αντίκτυπου των νέων και των 

μελλοντικών μοτίβων καταναλωτικής 

συμπεριφοράς και των επιπτώσεών τους 

σε ζητήματα εφοδιαστικής, κυκλοφορίας 
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και συμφόρησης των αστικών 

εμπορευματικών μεταφορών· στην 

ανάπτυξη νέων εργαλείων τεχνολογίας 

των πληροφοριών και διαχείρισης για την 

εφοδιαστική, βελτιώνοντας τα 

συστήματα πληροφόρησης σε 

πραγματικό χρόνο· στη διαχείριση, την 

παρακολούθηση και τον εντοπισμό των 

ροών φορτίου, την ενσωμάτωση και την 

επικοινωνία με τα οχήματα και με τις 

υποδομές· στην ανάπτυξη μη συμβατικών 

συστημάτων για τη διανομή αγαθών· 

στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών 

διατροπικών λύσεων για την αλυσίδα 

εφοδιασμού και τα κέντρα εφοδιαστικής 

που βελτιώνουν τις ροές φορτίου. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 

βελτίωση της κατανόησης των 

κοινωνικοοικονομικών τάσεων και 

προοπτικών που σχετίζονται με τις 

μεταφορές και η παροχή στους υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής δεδομένων και 

αναλύσεων βάσει τεκμηρίων. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 

βελτίωση της κατανόησης των 

κοινωνικοοικονομικών τάσεων και 

προοπτικών που σχετίζονται με τις 

μεταφορές και η παροχή στους υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής δεδομένων και 

αναλύσεων βάσει τεκμηρίων. Αυτό 

περιλαμβάνει επίσης τις επιπτώσεις της 

ελευθέρωσης του τομέα των μεταφορών 

και της κινητικότητας, όπως η ανάγκη 

καλύτερης κατανόησης της επίδρασης 

της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων 

στην ποιότητα των υπηρεσιών, το 

περιβάλλον και τα κοινωνικά συμφέροντα 

των υπαλλήλων. Απαιτείται μεγαλύτερη 

προσήλωση στη συμφιλίωση των στόχων 

της αειφορίας και των κοινωνικών 

αναγκών, κατά τον προγραμματισμό των 

πολιτικών για τις μεταφορές, κυρίως 

προς αποφυγή των κοινωνικών 

ανισοτήτων έναντι της κινητικότητας και 

βελτίωση της κατάστασης των ευάλωτων 

χρηστών. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο δ α (νέο) – εισαγωγή 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) Κοινότητα της γνώσης και της 

καινοτομίας για την αστική κινητικότητα 

και τις ευφυείς πόλεις 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο δ α (νέο) – παράγραφος 1 

(νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε μία όλο και πιο αστικοποιημένη 

ευρωπαϊκή κοινωνία, η αστική 

κινητικότητα συνιστά μείζονα πρόκληση 

για τις επόμενες δεκαετίες. Πρόκειται για 

μια πρόκληση από οικονομική άποψη και 

από άποψη απασχόλησης, αλλά και από 

άποψη ποιότητας ζωής των κατοίκων 

των αστικών συνόλων. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο δ α (νέο) – παράγραφος 2 

(νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία μιας ΚΓΚ 

για την αστική κινητικότητα είναι 

ιδιαίτερα σκόπιμη και πρέπει να 

ενθαρρυνθεί. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τα κέντρα έρευνας και οι επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν στην εν λόγω ΚΓΚ οφείλουν 

να συνεργασθούν για την εκπόνηση μιας 

βιώσιμης κινητικότητας, βασιζόμενης σε 
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αποτελεσματικές αλυσίδες υλικοτεχνικής 

υποστήριξης για τη μεταφορά επιβατών 

και εμπορευμάτων στις αστικές ζώνες 

και στα προάστια. Στόχος θα είναι η 

μείωση της κυκλοφορίας, των 

ατυχημάτων, της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και του θορύβου, καθώς και η 

ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο δ α (νέο) – παράγραφος 3 

(νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η εξέλιξη της αστικής κινητικότητας και 

η ανάπτυξη ενός ευφυούς δικτύου 

μεταφορών θα πρέπει να ενθαρρύνει τους 

χρήστες των μεταφορών να αλλάξουν 

συμπεριφορά, ευνοώντας μια βιώσιμη 

κινητικότητα και βιώσιμα μεταφορικά 

μέσα. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να 

αναπτυχθούν ασφαλείς υποδομές για τους 

πεζούς και τους ποδηλάτες, ειδικότερα 

στις πόλεις και μεταξύ αυτών, καθώς και 

να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ 

των υπηρεσιών του τομέα των 

μεταφορών. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 

(2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Εισητητής: Oldřich Vlasák 

 

 

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 
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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 

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. 

(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 

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 

(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 
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«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. 

«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. 

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 
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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 

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». 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης του κοινού στην 

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». 
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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. 

 

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 
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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 

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. 

(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 

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). 
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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 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

(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 

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 
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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. 

 

 

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, 
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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. 

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 
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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 

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). 

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. 

 

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 

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 
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Συμπράξεις Καινοτομίας. 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 

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. 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

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. 
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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 

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 
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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.  

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». 



 

RR\922943EL.doc 549/710 PE489.637v03-00 

 EL 

 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. 

 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 

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 
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«Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. 

στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του 

παραρτήματος I. 

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 

βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 

προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 

να διατεθεί στις ΜΜΕ. 

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» 

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 
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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. 

 

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 

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 
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καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 

δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα. 

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 

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. 

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 

ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 

νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 

στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 

παροχή ευέλικτης στήριξης στη 

διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 

προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 

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 
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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 

 

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 

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 

διαχείριση των πρώτων υλών, 

συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 

της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
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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 

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. 

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 

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 
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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 

αντιμετώπιση υλικοτεχνικών προκλήσεων 

στη σύνδεση βιομηχανιών με πηγές 

πρώτων υλών. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 

καινοτομίας (2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sandra Kalniete 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η συντάκτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δημιουργία του προγράμματος 

‘Ορίζοντας 2020’από την Επιτροπή επειδή είναι πεπεισμένη ότι αυτό θα βοηθήσει την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση του χρέους και να 

αποκαταστήσει την ανάπτυξη ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. 

Το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’ θα συνδυάσει για πρώτη φορά σε ενιαίο πρόγραμμα τη 

χρηματοδότηση υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ. Το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 

2020’ στοχεύει στη χρήση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες 

καινοτομίας, που θα δημιουργήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα βελτιώσουν τη ζωή 

των πολιτών. Αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας με την απλοποίηση των κανόνων 

και των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων ώστε να προσελκύουν περισσότερους επιστήμονες 

και καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’ θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο 2014 με προϋπολογισμό 

ύψους 87,74 δισ ευρώ για την χρονική περίοδο μέχρι το 2020. Χωρίζεται σε τρία βασικά 

μέρη: 1. Επιστήμη αριστείας, 2 Βιομηχανική υπεροχή, 3 Κοινωνιακές προκλήσεις. Η 

συντάκτρια θεωρεί ότι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα πρέπει να 

επικεντρώσει τις περισσότερες προσπάθειές της στο τρίτο μέρος, το οποίο αφορά ειδικότερα 

τα θέματα που συνδέονται με τη γεωργία. Το τρίτο μέρος χωρίζεται σε έξι τομείς: 

α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία (9,07 δισ ευρώ)· 

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

ναυτιλίας, και βιοοικονομία·(4,69 δισ ευρώ)· 
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γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια·(6,53 δισ ευρώ)· 

δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές·(7,69 δισ ευρώ)· 

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες·(4,31 δισ ευρώ)· 

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (4,31 δισ ευρώ). 

Στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης γεωργίας, η συντάκτρια τονίζει την 

ανάγκη της ενεργού συνεργασίας γεωργών κι επιστημόνων, ιδίως για την εξέταση των 

ερευνητικών προτεραιοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη τα νέα 

επιστημονικά επιτεύγματα. Είναι επίσης σημαντικό να συμμετάσχουν και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις στις συζητήσεις αυτές. 

Η συντάκτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, σε σύγκριση με το έβδομο 

πρόγραμμα πλαίσιο, έχει αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός για την έρευνα που συνδέεται 

με γεωργικά θέματα.  

Η συντάκτρια επιθυμεί, στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης για τρόφιμα στην Ευρώπη και 

τον κόσμο, να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή στην ανάγκη να τονωθεί η έρευνα γύρω από 

τη μείωση της σπατάλης που γίνεται στα τρόφιμα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται συνετή 

χρήση των φυσικών πόρων με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Στη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων που διεξήχθη στην Επιτροπή Γεωργίας και 

Ανάπτυξης της Υπαίθρου για το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’, δηλώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη 

να μειωθεί η γραφειοκρατία όσον αφορά τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Η συντάκτρια 

θεωρεί ότι, στην πρόταση αυτή, η Επιτροπή έχει προβεί σε ουσιαστική μείωση της 

γραφειοκρατίας και έχει καταστήσει ευκολότερη τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων. 

Σε γενικές γραμμές, η συντάκτρια πιστεύει ότι η πρόταση αυτή είναι ισορροπημένη και 

καλοσχεδιασμένη. Η συντάκτρια καλεί τους συναδέλφους βουλευτές να προσεγγίσουν με 

έξυπνο τρόπο το θέμα αυτό για την επανεξέταση της πρότασης και ευελπιστεί ότι το 

πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, έτσι ώστε με το νέο έτος η πρόταση 

αυτή θα βοηθήσει τους επιστήμονες να προβούν σε νέα τεχνολογικά επιτεύγματα που θα 

αυξήσουν τη γενική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 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 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας». 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας καθώς και 

της εφαρμογής των αποτελεσμάτων τους 
ως κύριων μοχλών της κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας και της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και 

θέτοντας ως στόχο την αύξηση των 

δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη ώστε 

να ανέλθουν σε ποσοστό 3% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 

έως το 2020, εκπονώντας παράλληλα έναν 

δείκτη έντασης καινοτομίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η εμβληματική πρωτοβουλία 

«Ένωση Καινοτομίας» προβλέπει μια 

στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση 

της έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας 

το πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας». 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση. 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη και τη γεωργία, στην προώθηση 

της βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη 

των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

και της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 
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 (11α) Το μεγαλύτερο μέρος των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 

είναι επίσης ΜΜΕ και σήμερα 

παρατηρείται έλλειψη συνοχής ανάμεσα 

στην έρευνα και την τεχνολογική 

καινοτομία και στη νομοθεσία της ΕΕ 

που διέπει τα γεωργικά προϊόντα, γεγονός 

που καθιστά όλο και πιο δύσκολο για τις 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ να εφαρμόζουν 

αποτελεσματικά τα νέα τεχνολογικά 

επιτεύγματα. Με στόχο τη βέλτιστη 

αξιοποίηση της ενωσιακής γεωργικής 

έρευνας, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί 

η νομοθεσία κατά τρόπο που να επιτρέπει 

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ να 

εφαρμόζουν γρήγορα και να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες 

τεχνολογίες. 

 

Τροπολογία  4 

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 

(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, όπως επίσης 

και την κοινωνία των πολιτών, 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 
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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.  

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.  

Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες έρευνας δεν αφορούν μόνο τους ερευνητές, τις δημόσιες αρχές και τις 

επιχειρήσεις, αλλά και την κοινωνία των πολιτών. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει σε συμπληρωματικά 

προγράμματα που θα προβλέπουν τη 

συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 

μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 

διακανονισμούς κατά την έννοια των 

άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει σε συμπληρωματικά 

προγράμματα που θα προβλέπουν τη 

συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 

μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 

διακανονισμούς κατά την έννοια των 

άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ, αν 

και τα παραπάνω πρέπει να είναι ανοικτά 

στη συμμετοχή άλλων κρατών μελών και 

να εμπεριέχουν διαδικασίες που 

διευκολύνουν τη συμμετοχή νέων χωρών. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας, και την 
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της εμπιστοσύνης του κοινού στην 

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». 

αποκατάσταση και αύξηση της 

εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να ενθαρρύνει την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 

των πολιτών σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας, προωθώντας τη συμμετοχική 

έρευνα, την εκπαίδευση στις επιστήμες, 

καθιστώντας τις επιστημονικές γνώσεις πιο 

προσιτές, εκπονώντας υπεύθυνα 

θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας 

καθώς και έμπρακτες εφαρμογές των 

αποτελεσμάτων 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». 

 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η διεθνής 

ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας, και με τα ταμεία για 

την πολιτική συνοχής και την πολιτική για 

την αγροτική ανάπτυξη καθώς και την 

Κοινή Γεωργική Πολιτική (ιδίως την 

πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου) 

- , τα οποία μπορούν να συμβάλλουν 

ειδικά στην ενίσχυση των εθνικών και 

περιφερειακών δυνατοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο έξυπνων 

στρατηγικών εξειδίκευσης. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 

και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες, ιδίως χώρες που 

εντάσσονται στην Πολιτική Ευρωπαϊκής 

Γειτονίας, με βάση το κοινό συμφέρον και 

το αμοιβαίο όφελος. Η διεθνής συνεργασία 

στην επιστήμη, την τεχνολογία και την 

καινοτομία πρέπει να έχει ως στόχο να 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, να 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών προκλήσεων και να στηρίζει 

τις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές 

της Ένωσης, μεταξύ άλλων, μέσω της 

ανάπτυξης συνεργειών με εξωτερικά 

προγράμματα και συμβάλλοντας στις 

διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, όπως η 

επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 

Χιλιετίας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης του 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στη 

χρηματοδότηση της έρευνας από την 

Ένωση αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το 

οποίο απηύθυνε έκκληση για την επίτευξη 

νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και 

ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης 

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης για την 

ανάπτυξη μίας στρατηγικής διαχείρισης 

κινδύνου βάσει τεκμηρίων ως τμήμα της 

στρατηγικής της Ένωσης για την 
χρηματοδότηση υπέρ της έρευνας 

αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011. 

Εκείνη την περίοδο το Συμβούλιο ζήτησε 
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κινδύνου και αποφυγής κινδύνου. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του 

της 11ης Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο 

την απλούστευση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, 

απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική 

στροφή προς τη διοικητική και οικονομική 

απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 

της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της 

έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 

στην εμπιστοσύνη και να είναι 

ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των 

συμμετεχόντων. Η ενδιάμεση έκθεση 

αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 

μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση 

προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα 

στην απλούστευση και ότι πρέπει να 

αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ 

κινδύνου και εμπιστοσύνης. 

την επίτευξη νέας ισορροπίας μεταξύ 

εμπιστοσύνης και ελέγχου και μεταξύ 

ανάληψης κινδύνων και αποφυγής 

κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 

2010, με αντικείμενο την απλούστευση της 

υλοποίησης των προγραμμάτων πλαισίων 

έρευνας, απηύθυνε έκκληση για μια 

πραγματιστική στροφή προς τη διοικητική 

και οικονομική απλούστευση και δήλωσε 

ότι η διαχείριση της ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης της έρευνας πρέπει να 

βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη 

και να είναι ανεκτικότερη στους κινδύνους 

έναντι των ερευνητών. Η ενδιάμεση 

έκθεση αξιολόγησης του εβδόμου 

προγράμματος πλαισίου για την έρευνα 

(2007-2013) καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι χρειάζεται μια ριζοσπαστικότερη 

προσέγγιση προκειμένου να επιτευχθεί 

ποιοτικό άλμα προς την κατεύθυνση των 

απλουστευμένων διαδικασιών που 

αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη της 

Ένωσης στους ερευνητές και τους 

ενθαρρύνει να αναλάβουν τον κίνδυνο που 

συνεπάγεται η επιτάχυνση της προόδου 

στον επιστημονικό και τεχνολογικό 

τομέα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 

καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 

της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας, και προωθεί την 

καλύτερη εκμετάλλευση του βιομηχανικού 

δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 

καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 

της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας καθώς και στην 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους, και 

προωθεί την καλύτερη εκμετάλλευση του 

βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών 

καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής 
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ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) βιομηχανική υπεροχή· β) υπεροχή στη βιομηχανία και στη 

γεωργία· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 

διαδραστικές διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 

έρευνα και καινοτομία. 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις περιλαμβανομένων των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων 

ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, και 

διαφανείς και διαδραστικές διαδικασίες 

που εξασφαλίζουν τη στήριξη στην 

υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. 

Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες έρευνας δεν αφορούν μόνο τους ερευνητές, τις δημόσιες αρχές και τις 

επιχειρήσεις, αλλά και την κοινωνία των πολιτών. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 14 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία· 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον 

τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με 

μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και 

μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων 

ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση 

από τη βάση προς την κορυφή έως τη 

σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς 

νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και 

ευρείες και κοινές ερευνητικές 

πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα 

ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών 

στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία 

επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του 

ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά 

και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι 

εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να 

αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων 

θεματικών πεδίων που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με 

βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα 

ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων 

ερευνητών και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, 

και κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών 

(κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και 

ερευνητές δημόσιου τομέα) που 

συσπειρώνονται γύρω από ερευνητικά 

θεματολόγια καθώς αυτά 

Το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με 

μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και 

μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων 

ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση 

από τη βάση προς την κορυφή έως τη 

σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς 

νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και 

ευρείες και κοινές ερευνητικές 

πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα 

ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών 

στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία 

επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του 

ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά 

και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι 

εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να 

αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων 

θεματικών πεδίων που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με 

βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα 

ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων 

ερευνητών, των γυναικών επιστημόνων 

και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, και 

κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών 

(κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και 

ερευνητές δημόσιου τομέα) που 

συσπειρώνονται γύρω από ερευνητικά 
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σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και 

διαφοροποιούνται. 

θεματολόγια καθώς αυτά 

σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και 

διαφοροποιούνται. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει 

μια μεγάλη και διαφοροποιημένη δεξαμενή 

εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την 

έρευνα και την καινοτομία, αυτή 

χρειάζεται συνεχή ανεφοδιασμό, βελτίωση 

και προσαρμογή στις ταχέως 

εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Σήμερα μόνο το 46% αυτής της 

δεξαμενής απασχολείται στον 

επιχειρηματικό τομέα, ποσοστό πολύ 

μικρότερο από ό,τι στους κύριους 

οικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, 

π.χ. 69% στην Κίνα, 73% στην Ιαπωνία και 

80% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, 

βάσει δημογραφικών παραγόντων, ένας 

δυσανάλογος αριθμός ερευνητών θα είναι 

σε ηλικία συνταξιοδότησης τα προσεχή 

έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

πολλών ερευνητικών θέσεων εργασίας 

υψηλής ποιότητας καθώς η ένταση έρευνας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνει θα 

είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα 

εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας τα 

επόμενα χρόνια. 

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει 

μια μεγάλη και διαφοροποιημένη δεξαμενή 

εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την 

έρευνα και την καινοτομία, αυτή 

χρειάζεται συνεχή ανεφοδιασμό, βελτίωση 

και προσαρμογή στις ταχέως 

εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Σήμερα μόνο το 46% αυτής της 

δεξαμενής απασχολείται στον 

επιχειρηματικό τομέα, ποσοστό πολύ 

μικρότερο από ό,τι στους κύριους 

οικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, 

π.χ. 69% στην Κίνα, 73% στην Ιαπωνία και 

80% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, 

βάσει δημογραφικών παραγόντων, ένας 

δυσανάλογος αριθμός ερευνητών θα είναι 

σε ηλικία συνταξιοδότησης τα προσεχή 

έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

πολλών ερευνητικών θέσεων εργασίας 

υψηλής ποιότητας καθώς η ένταση έρευνας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνει θα 

είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα 

εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας τα 

επόμενα χρόνια. Πέραν τούτου, με 

δεδομένο ότι ένας από τους στόχους του 

προγράμματος πλαισίου είναι να 

διασφαλιστεί ότι προωθείται 

αποτελεσματικά η ισότητα μεταξύ των 

φύλων και ενσωματώνεται η διάσταση 

του φύλου στην επιστημονική έρευνα, 

είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η 

συμμετοχή περισσότερων γυναικών και η 

πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού τους 

στη σφαίρα της επιστημονικής έρευνας. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II  σημείο 1 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 

Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 

ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 

και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 

νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 

προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 

συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 

πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 

γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 

πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 

τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 

προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 

τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 

διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 

διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 

επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 

αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 

έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 

προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 

εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 

μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 

κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 

αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 

αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 

σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 

συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 

μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 

έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 

Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 

ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 

και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 

νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 

προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 

συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 

πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 

γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 

πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 

τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 

προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 

τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 

διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 

διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 

επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 

αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 

έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 

προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 

εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 

μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 

στην γεωργία, κ.λπ.). Επομένως, οι 

πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ 

και των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής 

θα αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 

σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 

συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 

μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 

έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. 

 

Τροπολογία  17 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 

νανοτεχνολογίας προς όφελος της 

κοινωνίας. 

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 

νανοτεχνολογίας προς όφελος της 

κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 

της προφύλαξης. Αξιολόγηση της 

κοινωνικής αποδοχής των διάφορων 

ειδικών εφαρμογών της νανοτεχνολογίας 

πέραν από την αξιολόγηση του κινδύνου. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 

βάση και βάση καινοτομίας στη 

βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή 

τους σε αυτή την κύρια ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογία. Η θέση αυτή θα ενισχυθεί 

περαιτέρω με την ενσωμάτωση της 

εκτίμησης της ασφάλειας και των πτυχών 

διαχείρισης των συνολικών κινδύνων στην 

ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας. 

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 

βάση και βάση καινοτομίας στη 

βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή 

τους σε αυτή την κύρια ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογία. Η θέση αυτή θα ενισχυθεί 

περαιτέρω με την ενσωμάτωση της 

εκτίμησης της ασφάλειας και των πτυχών 

διαχείρισης των συνολικών κινδύνων στην 

ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας 

διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό έναν 

ασφαλή χάρτη πορείας προς εφαρμογή. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 

γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 

σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 

βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 

ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 

γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 

σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 

βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 

ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
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παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 

βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 

εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 

βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 

μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 

προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 

επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 

των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 

επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 

δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 

χημείας». Η πιθανή οικονομική 

επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 

μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 

δυναμικού των διεργασιών της 

βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 

βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 

εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 

ετησίως έως το 2030. Στον 

βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 

περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 

είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 

το 50% των νέων φαρμάκων. Η 

βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

προοπτικές για την αξιοποίηση του 

τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 

πόρων με σκοπό την παραγωγή 

καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 

την υγεία και το περιβάλλον. Ο 

νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 

(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 

αυξάνεται κατά 10% ετησίως. 

παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 

βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 

εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 

βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 

μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 

προϊόντων έως το 2015, καθώς και οι 

γεωργικές εφαρμογές περιλαμβανομένης 

και της φυτικής παραγωγής, η οποία 

αποτελεί την αφετηρία της αξιακής 

αλυσίδας παραγωγής ειδών διατροφής 

και της βιοοικονομίας ως συνόλου. Λόγω 

της επιλεκτικότητας και της 

αποδοτικότητας των βιοσυστημάτων, η 

βιοτεχνολογία τηρεί επίσης πολλούς από 

τους αποκαλούμενους δώδεκα κανόνες της 

«οικολογικής χημείας». Η πιθανή 

οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 

της Ένωσης μπορεί να μειωθεί με την 

αξιοποίηση του δυναμικού των διεργασιών 

της βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 

βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 

εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 

ετησίως έως το 2030. Στον 

βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 

περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 

είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 

το 50% των νέων φαρμάκων. Η 

βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

προοπτικές για την αξιοποίηση του 

τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 

πόρων με σκοπό την παραγωγή 

καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 

την υγεία και το περιβάλλον. Ο 

νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 

(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 

αυξάνεται κατά 10% ετησίως. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Βιομηχανικές διεργασίες με βάση τη 

βιοτεχνολογία 

β) Προϊόντα και διεργασίες με βάση τη 

βιοτεχνολογία 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 

βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 

βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 

στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 

εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 

παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 

κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 

αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 

προώθηση της περιβαλλοντική τους 

διάστασης. 

Ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας για 

ανταγωνιστικά προϊόντα και διεργασίες 

(π.χ. στο χημικό τομέα, στις κατασκευές, 

στην υγεία, στον εξορυκτικό τομέα, στην 

ενέργεια, στην παραγωγή χαρτοπολτού και 

χαρτιού, στην κλωστοϋφαντουργία, στην 

παραγωγή αμύλου, στη γεωργική 

παραγωγή και στη μεταποίηση τροφίμων) 

και προώθηση της περιβαλλοντική τους 

διάστασης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Στήριξη σε ΜΜΕ έντασης έρευνας β) Στήριξη σε ΜΜΕ έντασης έρευνας σε 

όλα τα πεδία συμπεριλαμβανομένης της 

γεωργίας. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας γ) Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας 

των ΜΜΕ σε όλα τα πεδία 
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των ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 

αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 

συνθηκών για καινοτομία και την 

αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 

παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 

καινοτόμων ΜΜΕ. 

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 

αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 

συνθηκών για καινοτομία και την 

αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 

παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 

καινοτόμων ΜΜΕ, περιλαμβανομένης της 

έλλειψης συνοχής ανάμεσα στην 

τεχνολογική καινοτομία και στη 

νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως στον τομέα 

της γεωργίας. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 

ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 

και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 

επίσης από την κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 

τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 

όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 

επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 

και την ετοιμότητα, καθώς και τα 

αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 

ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 

και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 

επίσης από την κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 

περιλαμβανομένης της σχέσης ανάμεσα 

στην ανθρώπινη και τη ζωική υγεία, από 
αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 

π.χ. τα εμβόλια, από την αποτελεσματική 

επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 

και από την ετοιμότητα και τα 

αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου, 

περιλαμβάνοντας τη χρήση αντιβιοτικών 

για τα ζώα. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος IIΙ – σημείο 2 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον 

τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 

και άλλων προϊόντων βιολογικής 

προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 

και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, 

προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 

οικοσυστήματος, παράλληλα με 

ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 

η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία. 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 

και άλλων προϊόντων βιολογικής 

προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 

και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, 

προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 

οικοσυστήματος, παράλληλα με 

ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 

η μετάβαση σε μια βιώσιμη 

ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιοοικονομία. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 
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φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 

(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 

για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 

παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 

τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 

τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 

παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 

γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 

περίπου των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 

μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 

παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 

προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 

έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 

πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 

πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 

προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 

ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 

πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 

αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 

περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 

παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 

βιολογικής προέλευσης απόβλητα 

(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 

εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 

εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 

υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 

πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 

δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 

Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι 

το 30% του συνόλου των τροφίμων που 

παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 

καταλήγουν στα απορρίμματα. 

Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 

μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 

στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 

εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 

εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 

παρασίτων και ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 

των παθογόνων μικροοργανισμών που 

βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 

φυσικών πόρων (ιδίως δε του ύδατος, της 

γης και των ορυκτών πόρων άνθρακα), 

τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, 

ιδίως στα συστήματα πρωτογενούς 

παραγωγής (γεωργία, δασοκομία, αλιεία 

και υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 

και πόσιμο νερό για τον ευρωπαϊκό και 

τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. 

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί αύξηση 70% 

της προσφοράς τροφίμων παγκοσμίως 

προκειμένου να τραφούν τα 9 

δισεκατομμύρια του παγκόσμιου 

πληθυσμού έως το 2050. Η γεωργία είναι 

υπεύθυνη για το 10% περίπου των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 

Ένωση και, παρόλο που μειώνονται στην 

Ευρώπη χάρη κυρίως στην καινοτομία 

που εφαρμόζεται στις τεχνικές για την 

αποτελεσματικότητα της παραγωγής και 

στους μειωμένους αριθμούς ζωικού 

κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές, οι 

παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 

προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 

έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 

πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 

πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 

προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 

ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 

πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 

αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 

περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 

παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 

βιολογικής προέλευσης απόβλητα 

(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 

εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 

εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 

υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 

πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 

δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μόνο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όγκος 

τροφίμων που καταλήγουν στα 

απορρίμματα ανέρχεται ετησίως σε 89 

εκατομμύρια τόνους, ήτοι 180 

χιλιόγραμμα ανά άτομο: Είναι συνεπώς 

ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη μείωση 
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αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 

ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 

αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 

επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 

διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 

πληθώρα προσεγγίσεων. 

του εν λόγω ποσοστού (κατά 50% 

τουλάχιστον έως το 2030), αποφεύγοντας 

την σπατάλη των τροφίμων αλλά και 

χρησιμοποιώντας εκ νέου τρόφιμα που, 

σε διαφορετική περίπτωση, θα κατέληγαν 

στα απορρίμματα, χρειάζονται δε 

περαιτέρω πρωτοβουλίες με σκοπό να 

καταστούν πλεονεκτικά τα βιο-απόβλητα. 

Εξάλλου, θα ήταν επιθυμητό να 

πραγματοποιηθούν έρευνες που 

στοχεύουν, μέσω κατάλληλων μεθόδων, 

στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση της 

σπατάλης τροφίμων. Επιπλέον, τα εθνικά 

σύνορα δεν παρεμποδίζουν την εξάπλωση 

των ζωικών και φυτικών παρασίτων και 

ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των 

ζωονόσων, και των παθογόνων 

μικροοργανισμών που βρίσκονται στα 

τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται αποτελεσματικά 

εθνικά μέτρα πρόληψης, η δράση σε 

επίπεδο Ένωσης είναι ουσιαστική για τον 

τελικό έλεγχο και την αποτελεσματική 

λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η 

πρόκληση είναι πολύπλοκη, επηρεάζει ένα 

ευρύ φάσμα διασυνδεδεμένων τομέων και 

απαιτεί περαιτέρω διατομεακές 

συνέργειες και μια πληθώρα 

προσεγγίσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η σπατάλη τροφίμων έχει σημαντικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονομικό, 

διατροφικό και ηθικό επίπεδο: υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας και επηρεάζει 

τόσο τις ανεπτυγμένες, όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό να 

μειωθεί η σπατάλη, τόσο με τη βοήθεια ενημερωτικών εκστρατειών, όσο και με την ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών όπως, για παράδειγμα, ανάπτυξη τεχνολογιών στους τομείς της συσκευασίας 

και των τρόπων συντήρησης των τροφίμων. 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και 
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οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 

βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 

τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 

βιομάζας από τα δάση και των ροών 

αποβλήτων που προέρχονται από τη 

γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 

βιομηχανία, αλλά και από αστικά 

απορρίμματα. 

οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 

βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 

τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 

βιομάζας από τα δάση, από τη γεωργία και 

από τις ροές αποβλήτων που προέρχονται 

από τη γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 

βιομηχανία, αλλά και από αστικά 

απορρίμματα. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος III – τμήμα 2.2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 

και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 

προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 

αγαθά – θα δημιουργήσει υψηλή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 

αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 

εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητά τους και να 

παράσχει θέσεις εργασίας και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 

παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 

επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 

γεωργίας και οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 

έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 

είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 

επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 

αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 

συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 

κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 

και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα και 

ζωοτροφές, προϊόντα βιολογικής 

προέλευσης και βιοενέργεια, καθώς και 

σχετικά δημόσια αγαθά - θα δημιουργήσει 

υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 

αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 

εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητά τους και να 

παράσχει θέσεις εργασίας και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 

παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 

επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 

γεωργίας και οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 

έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 

είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 

επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 

αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 

συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 

κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 
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Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 

διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 

επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 

συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 

ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 

για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 

διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 

σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 

συντονισμός της έρευνας και της 

καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 

τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 

συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 

διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 

επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 

συμβούλων και τελικών χρηστών. Πρέπει 

να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για 

να εξασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και οι 

οργανώσεις που τους εκπροσωπούν θα 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

ανταλλαγής γνώσεων και θα έχουν έναν 

ρόλο στον καθορισμό των ερευνητικών 

προτεραιοτήτων. Στους ερευνητές πρέπει 

να παρέχονται κίνητρα ώστε να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

ανταλλαγής γνώσεων, ακόμη και αν αυτές 

αφορούν ήδη υπάρχουσα έρευνα. Το 

ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 

για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 

διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 

σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 

συντονισμός της έρευνας και της 

καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 

τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 

συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων πρέπει να προσαρμόζονται ειδικά στους γεωργούς ή 

τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, οι οποίες βρίσκονται σε πιο δυσμενή θέση σε σχέση με 

τις επιχειρήσεις για να συμμετέχουν σε τέτοιας μορφής δραστηριότητες. Θα πρέπει να 

ακούγονται οι απόψεις των γεωργών σχετικά με τις ερευνητικές προτεραιότητες. Στους 

επιστήμονες παρέχονται κίνητρα κυρίως για τη διεξαγωγή νέας έρευνας αλλά όχι για να εξηγούν 

και να συζητούν την ήδη υπάρχουσα έρευνα με μη ειδήμονες που ενδιαφέρονται για τις 

εφαρμογές της. 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Βιώσιμη γεωργία και δασοκομία α) Βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία 

και δασοκομία 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 

ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 

ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 

πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος και του μετριασμού της. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 

γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 

αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 

αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 

πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 

αγροτικές περιοχές. 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 

ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 

ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 

πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος και του μετριασμού της. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 

γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 

αφενός πιο αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων της 

αποδοτικότητας στον τομέα των 

θρεπτικών ουσιών και της ενέργειας, και 

των στόχων χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα) και ανθεκτικά, 

βελτιώνοντας την ποιότητα και 

αυξάνοντας την αξία των γεωργικών 

προϊόντων, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν 

υπηρεσίες, έννοιες και πολιτικές για 

ευημερούσα διαβίωση στις αγροτικές 

περιοχές και καινοτόμες γεωργικές ΜΜΕ. 

Το δυναμικό ανάπτυξης της γνώσης και 

οι μεταφορές καινοτομίας στον γεωργικό 

τομέα έχουν ως στόχο την αναστροφή της 

τάσης για σταθερή μείωση των 

δυνατοτήτων αύξησης των αποδόσεων 

στην Ευρώπη, και τη δημιουργία 

ενάρετου κύκλου με προοπτική τη 

βιώσιμη εντατικοποίηση της γεωργικής 

παραγωγής της Ένωσης. Στο πλαίσιο της 

μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στη 

γεωργία, θα πρέπει να τονισθεί η σημασία 

των μικρών αλυσίδων εφοδιασμού. 

 

 

Τροπολογία  33 



 

PE489.637v03-00 580/710 RR\922943EL.doc 

EL 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 

υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 

καταστεί η μεταποίηση και διανομή 

τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 

βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 

περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για όλους, 

στις επιλογές των καταναλωτών βάσει 

αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 

ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 

τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 

πόρους και παράγουν λιγότερα 

υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 

θερμοκηπίου. 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στην 

απαίτηση των πολιτών για ασφαλή, υγιεινά 

και προσιτά τρόφιμα, καθώς και στην 

απαίτηση να καταστούν η μεταποίηση και 

διανομή τροφίμων και ζωοτροφών, όπως 

και η κατανάλωση τροφίμων, 
περισσότερο βιώσιμες, ο δε τομέας των 

τροφίμων περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται σε 

ευρύ φάσμα υγιεινών, αυθεντικών, 

υψηλής ποιότητας και ασφαλών 

τροφίμων για όλους, στις επιλογές των 

καταναλωτών βάσει αντικειμενικής 

ενημέρωσης, και στις ανταγωνιστικές 

μεθόδους μεταποίησης τροφίμων που 

χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και 

πρόσθετα τροφίμων και παράγουν 

λιγότερα υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια 

του θερμοκηπίου. Απαιτείται οι 

καταναλωτές να προβαίνουν συνειδητά 

στις επιλογές τους και να ενημερώνονται 

όχι μόνο για τα ασφαλή τρόφιμα αλλά και 

για τον αντίκτυπο των επιλογών τους και 

της σπατάλης τροφίμων σε 

περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονομικό και 

διατροφικό επίπεδο. Οι καινοτομίες αυτές 

θα πρέπει να έχουν επίσης ως στόχο τη 

μείωση της σπατάλης τροφίμων στο 

στάδιο της παραγωγής, στην αλυσίδα 

διανομής, καθώς και σε επίπεδο 

καταναλωτών. 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
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βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 

προς τη χρήση των πόρων. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

προώθηση της βιοοικονομίας με τη 

μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 

διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 

και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 

την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 

αποβλήτων και βιομηχανικών 

υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 

στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 

τυποποίησης, των κανονιστικών 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 

επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 

συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 

θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 

βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 

αλλαγές της χρήσης γης. 

βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 

προς τη χρήση των πόρων 

(περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής 

χρήσης θρεπτικών ουσιών, ενέργειας, 

άνθρακα, ύδατος και του εδάφους), με 

παράλληλη μετατροπή των γεωργικών 

βιολογικών αποβλήτων σε πόρους 

αξιοποιήσιμους στον μέγιστο βαθμό του 

δυναμικού τους. Είναι ζωτικής σημασίας 

να δημιουργηθεί ένα κλειστό κύκλωμα 

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

προώθηση της βιοοικονομίας με τη 

μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 

διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 

και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

βιοδιυλιστηρίων δεύτερης και τρίτης 

γενεάς που θα παράγουν και θα 

χρησιμοποιούν βιομάζα και άλλα 

υπολείμματα από την πρωτογενή γεωργική 

και δασοκομική παραγωγή, βιολογικών 

αποβλήτων και βιομηχανικών 

υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 

με την αποτελεσματική μετατροπή των 

βιολογικών αποβλήτων αστικών περιοχών 

σε γεωργικές εισροές. Η δράση αυτή θα 

ενισχύσει τις νέες αγορές και θα 

δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων για 

πρωτογενείς παραγωγούς με στήριξη της 

τυποποίησης, των συστημάτων 

πιστοποίησης, των κανονιστικών 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 

επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 

συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 

θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 

βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 

αλλαγές της χρήσης γης. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5 – σημείο 5.2 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 

πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 

προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 

πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 

τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 

ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 

περιβαλλοντικά ορθολογικών και 

κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 

αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 

επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 

καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 

προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 

θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 

επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 

τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 

και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 

προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 

καινοτομίας για τις πρώτες ύλες. 

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 

πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 

προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 

πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 

τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 

ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 

περιβαλλοντικά ορθολογικών και 

κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 

αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 

επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και υποκατάσταση). 

Ειδικότερα η χρήση των υδάτινων πόρων 

για την γεωργία θα πρέπει να αποτελέσει 

αντικείμενο ειδικών προσπαθειών 

καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη την 

αυξανόμενη ανάγκη σε υδάτινους πόρους 

στον τομέα, καθώς και την επιμήκυνση 

των περιόδων έντονης ξηρασίας οι οποίες 

πλήττουν όλο και πιο εκτεταμένες 

περιοχές ανά τον κόσμο, όπως, π.χ., η 

μεσογειακή Ευρώπη. Η καινοτομία σε 

αυτούς τους τομείς θα προσφέρει ευκαιρίες 

για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, καθώς 

και καινοτόμες επιλογές που αφορούν την 

επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, 

την πολιτική και τη διακυβέρνηση. Για τον 

λόγο αυτό, προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή 

σύμπραξη καινοτομίας για τις πρώτες ύλες. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος IV – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 

και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον 

τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία· 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος IV – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα 

των πρώτων υλών ως πόρων 

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 

των πόρων και διατήρηση και βιώσιμη 

χρήση των πρώτων υλών 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 

(2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ιωάννης Α. Τσουκαλάς 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Με 68.000 χμ. ακτής, 22 κράτη μέλη με θαλάσσια σύνορα, το 50% περίπου των κατοίκων της 

ΕΕ να ζει σε απόσταση κατώτερη των 50 χμ. από την ακτή, 5 εκατ. Ευρωπαίους να 

εργάζονται σε θαλασσινά επαγγέλματα και να συμβάλλουν σε ποσοστό άνω του 5% στο 

ΑΕΠ της ΕΕ, είναι σαφές ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και οι σχετικές δραστηριότητες 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ο 

ρόλος του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθίσταται όλο και σημαντικότερος, δεδομένης της 

συνεισφοράς τους στις προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν πλειάδα σύγχρονων 

προκλήσεων όπως η ενεργειακή απόδοση, η κλιματική αλλαγή, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η 

υγεία, η αύξηση του πληθυσμού που οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης τροφίμων 

κλπ.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η αλιεία αποτελεί ζωτικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευαίσθητο κοινωνικό  

οικονομικό πόρο για τους πολίτες της ΕΕ. Με συνολική κατανάλωση 12 περίπου τόνων 

προϊόντων αλιείας ετησίως (55 δισεκατομμύρια ευρώ), η ΕΕ είναι από τις σημαντικότερες 

αγορές παγκοσμίως αν και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με τον κατάλληλο τρόπο την 

εσωτερική κατανάλωση.  

 

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ ΕΕ και θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί υψηλό επίπεδο 

θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας δεδομένου ότι η τελευταία συμβάλλει στην καλύτερη 

κατανόηση και τη μεγαλύτερη προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και έχει ως στόχο 

την ανάπτυξη βιώσιμης αλιείας που θα σέβεται το περιβάλλον, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 

υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων.  

 

Το 90% της θαλάσσιας βιοποικιλότητας δεν έχει μέχρι σήμερα εξετασθεί. Η έλλειψη 

αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων καθιστά τις προσπάθειες για την επίτευξη της 
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βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα όλο και πιο δύσκολη. Η 

ανάγκη επαρκών, αξιόπιστων δεδομένων για τα θαλάσσια περιβάλλοντα καθίσταται 

επείγουσα και η συλλογή των δεδομένων αυτών θα έπρεπε να προωθηθεί στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό με σχετικά ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες.  

 

Κατά τα τελευταία έτη, η ΕΕ επένδυσε συστηματικά στη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα με 

στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων προκειμένου να απελευθερωθεί το 

ευρύ δυναμικό του θαλασσίου περιβάλλοντος έτσι ώστε να παραχθεί ανάπτυξη και 

απασχόληση, με τη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών, διατροφικών, ενεργειακών και 

βιολογικών πόρων. Στο τρέχον έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο σημαντικά, αν και ανεπαρκή, 

ποσά διατίθενται για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία. 

Δεδομένης της αύξησης του προϋπολογισμού για την έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ορίζοντας 2020, θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται για τη θαλάσσια και 

τη ναυτιλιακή έρευνα.  

 

Η διατομεακή και πολυσχιδής έρευνα είναι θεμελιώδους σημασίας για την καλύτερη 

κατανόηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων. 

Οι εταιρικές σχέσεις σε επίπεδο βιομηχανιών, πανεπιστημίων και δημόσιου τομέα στο 

πλαίσιο της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας θα πρέπει να ενισχυθούν με την ενεργό 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας. Η 

στήριξη των διατομεακών, πολυτομεακών και διακλαδικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα θα συμβάλει στην καλύτερη 

κατανόηση του υδάτινου περιβάλλοντος και, αναπόφευκτα, στη βιώσιμη αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κατά πόσον η 

δημιουργία, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, μιας 

σχετικής Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) θα μπορούσε να συμβάλει στη 

βελτίωση της θαλάσσιας έρευνας.  

 

Θα μπορούσε να εξετασθεί η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών 

προγραμμάτων, πολιτικής για τη συνοχή, περιφερειακής πολιτικής και διαρθρωτικών 

ταμείων, δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη συνεκτικών, δυναμικών και 

εδαφικών προσεγγίσεων για την καινοτομία, την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα στον 

τομέα της αλιείας. Οι συνέργειες αυτές θα διευκόλυναν στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης 

και την ικανότητα των περιφερειών της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις. 

Εξίσου αναγκαίος είναι ο ουσιαστικός συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των δράσεων 

στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.  

 

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ 

ερευνητών και ενδιαφερομένων. Η συμμετοχή τους θα βελτιώσει την ποιότητα των 

επιστημονικών δεδομένων και τη γνώση που απαιτείται για τη διαχείριση των θαλάσσιων 

πόρων με βιώσιμο τρόπο. Η αλιευτική βιομηχανία θεωρεί συχνά την έρευνα εμπόδιο για την 

αλιευτική δραστηριότητα και τούτο θα έπρεπε να αλλάξει . Οι ευκαιρίες για κινητικότητα των 

ερευνητών, η διεθνής συνεργασία, το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης, οι 

προωθημένες τεχνολογίες και τα κίνητρα για συμμετοχή στις αλιευτικές δραστηριότητες θα 

μπορούσαν να καταστήσουν την ευρωπαϊκή αλιεία λίαν ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Η 

ανταλλαγή των ορθών πρακτικών και της αποδοτικής χρήσης των αποτελεσμάτων που 
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προκύπτουν από τα υφιστάμενα ερευνητικά προγράμματα μέσω της ανοικτής πρόσβασης θα 

μπορούσε επίσης να συμβάλει στο γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ έρευνας και 

ενδιαφερομένων. 

 

Τέλος, θεωρούμε θετικό βήμα το ότι η θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα περιλαμβάνεται ρητά 

στον Ορίζοντα 2020. Στόχος της έρευνας αυτής θα έπρεπε να είναι οι παραγωγικές θάλασσες 

και οι ωκεανοί μέσω της βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Χωρίς, ωστόσο, τους 

κατάλληλους πόρους, το μεγάλο δυναμικό του τομέα της θαλάσσιας επιστήμης και 

τεχνολογίας θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο και ο θαλάσσιος πλούτος θα αποτελέσει 

αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης μέχρι να εξαφανισθεί. Η ΕΕ καλείται να καθιερώσει μια 

ειδική θέση στο προϋπολογισμό για διατομεακές δράσεις, προκειμένου να αναπτυχθούν οι 

πιθανές συνέργειες μεταξύ των προκλήσεων στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας που 

αφορούν διάφορα κοινωνικά στρώματα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών 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 

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. 

(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 

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 υψηλής ποιότητας και 

στοχευμένη κατάρτιση και την 

κινητικότητα. 
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Αιτιολόγηση 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να είναι στοχευμένες, δεδομένων των πραγματικών 

αναγκών των ευρωπαίων πολιτών. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – στοιχείο (α) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) ως «δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς, της διάδοσης και 

βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και 

της προώθησης της κατάρτισης και της 

κινητικότητας των ερευνητών στην 

Ένωση· 

(α) ως «δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς, της διάδοσης και 

βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και 

της προώθησης της υψηλής ποιότητας και 

στοχευμένης κατάρτισης και της 

κινητικότητας των ερευνητών στην 

Ένωση· 

Αιτιολόγηση 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να είναι στοχευμένες, δεδομένων των πραγματικών 

αναγκών των ευρωπαίων πολιτών. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 
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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. 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην αλλαγή 

του κλίματος, στις παραγωγικές 

θάλασσες και ωκεανούς και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, 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. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 

προώθηση της συνεργασίας με 

συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 

τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 

κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 

τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 

ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 

αναμενόμενο αντίκτυπο. 

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 

προώθηση της συνεργασίας με 

συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 

τρίτων χωρών, ιδιαίτερα με τους 

στρατηγικούς εταίρους της Ένωσης, θα 

υλοποιηθούν με βάση το κοινό συμφέρον 

και το αμοιβαίο όφελος, λαμβάνοντας 

υπόψη τις επιστημονικές και τεχνολογικές 

ικανότητές τους και τις ευκαιρίες της 

αγοράς, καθώς και τον αναμενόμενο 

αντίκτυπο. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – παράγραφος 14 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της 

θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

(β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, βιώσιμες και παραγωγικές 

θάλασσες και ωκεανοί και βιοοικονομία· 



 

PE489.637v03-00 590/710 RR\922943EL.doc 

EL 

βιοοικονομία·  

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

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, βιώσιμες και παραγωγικές 

θάλασσες και ωκεανοί και βιοοικονομία 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.1. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 

και άλλων προϊόντων βιολογικής 

προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 

και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, 

προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 

οικοσυστήματος, παράλληλα με 

ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 

η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία. 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας υγιεινών 

τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής 

προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 

και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής και 

επεξεργασίας τροφίμων, προωθώντας τις 

σχετικές υπηρεσίες οικοσυστήματος, 

παράλληλα με ανταγωνιστικές αλυσίδες 

εφοδιασμού χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο 

επιταχύνεται η μετάβαση σε μια βιώσιμη 

ευρωπαϊκή βιοοικονομία. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.1. – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρειάζονται ολοένα και περισσότεροι 

βιολογικοί πόροι για να καλυφθεί η ζήτηση 

Χρειάζονται ολοένα και περισσότεροι 

βιολογικοί πόροι για να καλυφθεί η ζήτηση 
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της αγοράς για εφοδιασμό με ασφαλή και 

υγιεινά τρόφιμα, βιοϋλικά, βιοκαύσιμα και 

βιολογικά προϊόντα, τα οποία εκτείνονται 

από τα καταναλωτικά προϊόντα στις 

χημικές ουσίες χύδην. Ωστόσο, οι 

δυνατότητες των χερσαίων και υδάτινων 

οικοσυστημάτων που απαιτούνται για την 

παραγωγή τους είναι περιορισμένες, παρά 

το γεγονός ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές 

διεκδικήσεις για τη χρήση τους, και συχνά 

δεν υπόκεινται σε βέλτιστη διαχείριση, 

όπως δείχνει για παράδειγμα η σοβαρή 

μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους 

σε άνθρακα και της γονιμότητας. Υπάρχει 

πλημμελής αξιοποίηση του πεδίου 

προώθησης υπηρεσιών οικοσυστήματος με 

βάση γεωργικές εκτάσεις, δάση, θαλάσσια 

και γλυκά ύδατα, ενσωματώνοντας τους 

αγρονομικούς και περιβαλλοντικούς 

στόχους στη βιώσιμη παραγωγή. 

της αγοράς για εφοδιασμό με ασφαλή και 

υγιεινά τρόφιμα, βιοϋλικά, βιοκαύσιμα και 

βιολογικά προϊόντα, τα οποία εκτείνονται 

από τα καταναλωτικά προϊόντα στις 

χημικές ουσίες χύδην. Ωστόσο, οι 

δυνατότητες των χερσαίων και υδάτινων 

οικοσυστημάτων που απαιτούνται για την 

παραγωγή τους είναι περιορισμένες, παρά 

το γεγονός ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές 

διεκδικήσεις για τη χρήση τους, και συχνά 

δεν υπόκεινται σε βέλτιστη διαχείριση, 

όπως δείχνει για παράδειγμα η σοβαρή 

μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους 

σε άνθρακα και της γονιμότητας. Υπάρχει 

πλημμελής αξιοποίηση του πεδίου 

προώθησης υπηρεσιών οικοσυστήματος με 

βάση γεωργικές εκτάσεις, δάση, θαλάσσια 

και γλυκά ύδατα και μονάδες 

υδατοκαλλιέργειας, ενσωματώνοντας τους 

αγρονομικούς και περιβαλλοντικούς 

στόχους στη βιώσιμη παραγωγή. 

Αιτιολόγηση 

Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να συμπεριληφθούν δεδομένης της αντίδρασής τους με 

το θαλάσσιο περιβάλλον και της συμβολής τους στη βιώσιμη παραγωγή. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.2. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία, μαζί 

με τις βιομηχανίες βιολογικής βάσης είναι 

σημαντικοί τομείς υποστήριξης της 

βιοοικονομίας. Η τελευταία αποτελεί μια 

μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά της 

οποίας η αξία εκτιμάται σε πάνω από 2 

τρισεκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας 20 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 

αντιπροσωπεύοντας το 9% της συνολικής 

απασχόλησης στην Ένωση το 2009. Οι 

επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία στο πλαίσιο της εν λόγω 

κοινωνιακής πρόκλησης θα επιτρέψουν 

Η γεωργία, η δασοκομία, η βιώσιμη αλιεία 

και η υδατοκαλλιέργεια, μαζί με τις 

βιομηχανίες βιολογικής βάσης είναι 

σημαντικοί τομείς υποστήριξης της 

βιοοικονομίας. Η τελευταία αποτελεί μια 

μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά της 

οποίας η αξία εκτιμάται σε πάνω από 2 

τρισεκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας 20 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 

αντιπροσωπεύοντας το 9% της συνολικής 

απασχόλησης στην Ένωση το 2009. Οι 

επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία στο πλαίσιο της εν λόγω 
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στην Ευρώπη να αποκτήσει υπεροχή στις 

σχετικές αγορές και να παίξει ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της «Ένωση καινοτομίας» 

και «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποδοτικά τους πόρους». 

κοινωνιακής πρόκλησης θα επιτρέψουν 

στην Ευρώπη να αποκτήσει υπεροχή στις 

σχετικές αγορές και να παίξει ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της «Ένωση καινοτομίας» 

και «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποδοτικά τους πόρους». 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να υποτιμάται η συμβολή της βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη 

βιοοικονομία. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.2. – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 

και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 

προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 

αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 

αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 

εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητά τους και να 

παράσχει θέσεις εργασίας και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 

παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 

επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 

γεωργίας και οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 

έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 

είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 

επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 

αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 

και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 

προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 

αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 

αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 

εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητά τους και να 

παράσχει θέσεις εργασίας και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική, 

παράκτια και θαλάσσια ανάπτυξη. Οι 

προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, 

της βιώσιμης γεωργίας, της βιώσιμης 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι 

προκλήσεις που σχετίζονται με τη 

συνολική βιοοικονομία έχουν 

περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο χαρακτήρα. Οι δράσεις σε 

επίπεδο Ένωσης και ο αποτελεσματικός 
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συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 

κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 

Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 

διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 

επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 

συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 

ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 

για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 

αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 

διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 

σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 

συντονισμός της έρευνας και της 

καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 

τις απαιτούμενες αλλαγές και θα συμβάλλει 

στην επίσπευσή τους σε ολόκληρη την 

Ένωση. 

συντονισμός τους είναι αναγκαία στοιχεία 

προκειμένου να φέρουν σε επαφή 

συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 

αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 

συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 

κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 

Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 

διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 

επιστημόνων, επιχειρήσεων, 

γεωργών/παραγωγών, 

αλιέων/υδατοκαλλιεργητών, συμβούλων, 

φορέων χάραξης πολιτικής και τελικών 

χρηστών. Το ενωσιακό επίπεδο είναι 

επίσης αναγκαίο για να διασφαλιστούν η 

συνοχή στην αντιμετώπιση της εν λόγω 

πρόκλησης διατομεακά και με ισχυρούς 

δεσμούς με τις σχετικές πολιτικές της 

Ένωσης. Ο συντονισμός της έρευνας και 

της καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα 

ενθαρρύνει τις απαιτούμενες αλλαγές και 

θα συμβάλει στην επίσπευσή τους σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Οι φορείς χάραξης πολιτικής μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Εξετάζουν και 

λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τόσο των θαλάσσιων οικοσυστημάτων όσο και των 

σχετικών ενδιαφερομένων προτού ληφθεί κάποια απόφαση. Η συμβολή της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας στη βιοοικονομία δεν θα πρέπει να υποτιμάται. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.2. – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 

αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 

ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 

«Γεωργική παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 

αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 

ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 

«Γεωργική παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 
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Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 

Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για την Αλλαγή του 

Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 

θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 

για τη δασοκομία, της θεματικής 

στρατηγικής για το έδαφος, της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 

Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 

για την καινοτομία και της βιομηχανικής 

πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 

βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 

των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 

των ζώων και την ευημερία και 

κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 

του περιβάλλοντος, της υγείας και της 

ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της δράσης για το 

κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 

καλύτερη ενσωμάτωση της έρευνας και 

της καινοτομίας στον τομέα της 

βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 

ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, θα 

παράσχει αποτελέσματα μόχλευσης, θα 

αυξήσει τη σημασία για την κοινωνία και 

θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών 

και ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας. 

Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 

Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για την Αλλαγή του 

Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 

θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 

για τη δασοκομία, της θεματικής 

στρατηγικής για το έδαφος, της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 

Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 

για την καινοτομία και της βιομηχανικής 

πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 

βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 

των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 

των ζώων και την ευημερία και 

κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 

του περιβάλλοντος, της υγείας και της 

ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της δράσης για το 

κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 

καλύτερη ενσωμάτωση του πλήρους 

κύκλου από τη θεμελιώδη έρευνα στην 

καινοτομία στον τομέα της βιοοικονομίας 

στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ θα 

βελτιώσει σημαντικά την ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία τους, θα παράσχει 

αποτελέσματα μόχλευσης, θα αυξήσει τη 

σημασία για την κοινωνία, θα εξασφαλίσει 

προϊόντα υγιεινής διατροφής και θα 

συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 

βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών, 

εσωτερικών υδάτων και ωκεανών, και 

αγορών βιοοικονομίας. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.2. – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δράσεις με βάση τις προκλήσεις οι 

οποίες εστιάζουν σε κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη και ο εκσυγχρονισμός 

των συνδεόμενων με τη βιοοικονομία 

Οι δράσεις με βάση τις προκλήσεις οι 

οποίες εστιάζουν σε κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη και ο εκσυγχρονισμός 

των συνδεόμενων με τη βιοοικονομία 
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τομέων και αγορών θα υποστηριχθούν 

μέσω διεπιστημονικής έρευνας, 

δημιουργώντας καινοτομία και οδηγώντας 

στην ανάπτυξη νέων πρακτικών, 

προϊόντων και διαδικασιών. Θα επιδιώξουν 

επίσης μια ευρεία προσέγγιση της 

καινοτομίας η οποία εκτείνεται από την 

τεχνολογική, μη τεχνολογική, οργανωτική, 

οικονομική και κοινωνική καινοτομία έως, 

παραδείγματος χάριν, νεωτεριστικά 

επιχειρηματικά μοντέλα, εμπορικά σήματα 

και υπηρεσίες. 

τομέων και αγορών θα υποστηριχθούν 

μέσω διεπιστημονικής έρευνας και 

διατομεακής προσέγγισης μεταξύ των 

διαφόρων θεμάτων, καλύτερου 

συντονισμού μεταξύ των ερευνητών και 

του συνόλου των σχετικών 

ενδιαφερομένων, δημιουργώντας 

καινοτομία και οδηγώντας στην ανάπτυξη 

νέων πρακτικών, προϊόντων και 

διαδικασιών. Θα επιδιώξουν επίσης μια 

ευρεία προσέγγιση της καινοτομίας η 

οποία εκτείνεται από την τεχνολογική, μη 

τεχνολογική, οργανωτική, οικονομική και 

κοινωνική καινοτομία έως, παραδείγματος 

χάριν, νεωτεριστικά επιχειρηματικά 

μοντέλα, εμπορικά σήματα και υπηρεσίες. 

Αιτιολόγηση 

Μια ουσιαστική και συντονισμένη έρευνα με διατομεακή προσέγγιση είναι αναγκαία, δεδομένων 

των διαφόρων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ. Για την προσπάθεια αυτή είναι 

ουσιώδους σημασίας η γνώση και η εμπειρογνωμοσύνη όλων των ενδιαφερομένων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.3 –  στοιχείο γ – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Απελευθέρωση του δυναμικού των 

υδάτινων έμβιων πόρων 

(γ) Απελευθέρωση του δυναμικού της 

αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των 

θαλάσσιων βιοτεχνολογιών και των 
υδάτινων πόρων μέσω της βιώσιμης 

διαχείρισης της αλιείας 

Αιτιολόγηση 

Το θαλάσσιο περιβάλλον περιλαμβάνει έμβιους και μη πόρους. Είναι αναγκαία η βιώσιμη 

διαχείριση της αλιείας λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των οικοσυστημάτων αλλά και των 

αλιέων. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ –  παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 

τρόπο οι υδάτινοι έμβιοι πόροι για τη 

μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 

οικονομικών οφελών/κερδών από τους 

ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 

βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 

ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 

φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 

ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας οικονομίας και στην ενίσχυση 

της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 

βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη 

«γαλάζια» ανάπτυξη. 

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 

τρόπο οι υδάτινοι πόροι για τη 

μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 

οικονομικών οφελών/κερδών από τους 

ωκεανούς και τις θάλασσες, καθώς και τα 

εσωτερικά (γλυκά, αλμυρά και υφάλμυρα) 

ύδατα της Ευρώπης. Οι παραγωγικές 

θάλασσες και ωκεανοί θα μπορούσαν να 

εγγυηθούν την ευημερία των θαλάσσιων 

τομέων, καθώς και την προστασία της 

θαλάσσιας βιοποικιλότητας και μπορούν 

να επιτευχθούν με την ανάπτυξη της 

βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 

βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 

ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 

φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 

ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνει όλα 

τα σχετικά υδρόβια είδη και συστήματα 

παραγωγής στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

οικονομίας και στην ενίσχυση της 

θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 

βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη 

«γαλάζια» ανάπτυξη, που θα δώσει 

βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις για την 

αποδέσμευση του μεγάλου δυναμικού των 

θαλασσών. Δεδομένης της ισχυρής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

αξιοποιούμενων υδάτινων έμβιων πόρων 

και του περιβάλλοντος, στόχος είναι η 

ανάπτυξη πολυτομεακής γνώσης για τη 

θάλασσα και τη ναυτιλία καθώς και 

επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης 

με προοπτική την καλύτερη χρήση του 

θαλάσσιου δυναμικού σε όλο το φάσμα 

του αλιευτικού και ναυτιλιακού κλάδου, 

με παράλληλη προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή. Αυτή η στρατηγική, 

συντονισμένη προσέγγιση για τη 

θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα σε σχέση 

με το σύνολο των προκλήσεων και 

πυλώνων του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» θα στηρίξει επίσης την 
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υλοποίηση των συναφών πολιτικών της 

Ένωσης, συμβάλλοντας στην επίτευξη 

των καίριων στόχων γαλάζιας ανάπτυξης 

και θα εξασφαλίσει την οικονομική και 

κοινωνική ευημερία του ευρωπαϊκού 

τομέα θαλάσσιων προϊόντων διατροφής 

(που περικλείει ολόκληρη την αλυσίδα 

θαλάσσιων προϊόντων διατροφής από την 

παραγωγή έως την κατανάλωση). Ειδική 

θέση του προϋπολογισμού αφιερώνεται 

στις διατομεακές δράσεις. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η στοχευμένη έρευνα είναι σημαντική 

προκειμένου να δοθεί απάντηση στις 

πραγματικές ανάγκες τόσο των 

οικοσυστημάτων όσο και του κλάδου της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Για 

τον σκοπό αυτό, η συνεργασία μεταξύ 

των ερευνητών και του συνόλου των 

ενδιαφερομένων (αλιείς, επιχειρήσεις, 

καταναλωτές, φορείς χάραξης πολιτικής 

κ.λπ.) και ο ουσιαστικός συντονισμός των 

υφιστάμενων ερευνητικών ιδρυμάτων 

είναι ουσιώδους σημασίας. Τούτο θα 

συμβάλει στην οικοδόμηση αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των 

ενδιαφερομένων και των επιστημόνων 

που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη 

βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων 

πόρων. Επιπλέον, η ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών, καθώς και η αποτελεσματική 

χρήση των αποτελεσμάτων που θα 

προκύψουν από το υφιστάμενο 

ερευνητικό πρόγραμμα μέσω της  

ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα 

της έρευνας μπορούν να διαδραματίσουν 

ζωτικό ρόλο. Λαμβανομένης υπόψη της 

σημαντικής έλλειψης αξιόπιστων 

επιστημονικών δεδομένων, οι ήδη 

υφιστάμενοι σχετικοί μηχανισμοί (επί 
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παραδείγματι το δίκτυο EMODnet) θα 

πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να 

υποβληθούν νέα ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα για τη συλλογή δεδομένων 

και την παροχή ευχερούς και δωρεάν 

πρόσβασης σε αυτά. 

Αιτιολόγηση 

Χρειάζεται  κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ ερευνητών και εκπροσώπων 

του τομέα της αλιείας (βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταναλωτές, φορείς χάραξης 

πολιτικής κλπ.) προκειμένου να βελτιωθούν τα επιστημονικά δεδομένα και η γνώση που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων. Η στοχευμένη έρευνα και τα 

αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των τεχνικών, κοινωνικών 

και οικονομικών αναγκών του κλάδου και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η 

συνεργασία και η ανάπτυξη ισχυρότερων 

δεσμών μεταξύ ατόμων που ασχολούνται 

με τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα 

και ερευνητών που δραστηριοποιούνται 

σε άλλους τομείς (περιβάλλον, ενέργεια, 

μεταφορές κ.λπ.). Οι εν λόγω τομείς 

αλληλοσυμπληρώνονται και, ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να αναπτυχθούν 

ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ τους. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 

καταβληθεί προσπάθεια για να καλυφθεί 

το χάσμα μεταξύ βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας και να 

υπογραμμιστεί ότι η αριστεία στην έρευνα 
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περιλαμβάνει τη βασική αλλά και την 

εφαρμοσμένη έρευνα. 

Αιτιολόγηση 

Η κλίμακα αριστείας αποτελεί τον πυρήνα του Ορίζοντα 2020, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη το γεγονός ότι η αριστεία περιλαμβάνει επίσης και την εφαρμοσμένη έρευνα. Ο 

Ορίζοντας 2020 αποδίδει προσοχή στην καινοτομία και την πρακτική εφαρμογή της γνώσης και 

της έρευνας. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι συνέργειες και η στενότερη 

συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία θα 

συμβάλουν στο να δοθεί ώθηση στη 

θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και θα 

έχουν θετικά αποτελέσματα σε 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο. Η χρηματοδότηση 

ενός προγράμματος από διάφορες πηγές 

θα συμβάλει επίσης στο να δοθεί ώθηση 

στη συμμετοχή των περιφερειών στις 

ερευνητικές προσπάθειες της ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Τα θαλάσσια περιβάλλοντα και οι σχετικές δραστηριότητες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών περιφερειών.  Η συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία θα έχει θετικό αποτέλεσμα 

στον αλιευτικό κλάδο μέσω στοχευμένων δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η στενότερη συνεργασία και ο καλός 

συντονισμός με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας  είναι αναγκαία 
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στοιχεία για την αποφυγή επικαλύψεων 

και την υποστήριξη της ενεργού 

συμμετοχής του τομέα της αλιείας σε 

ευρωπαϊκά σχέδια. 

Αιτιολόγηση 

Ο ουσιαστικός συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των δράσεων στο πλαίσιο του 

«Ορίζοντας 2020» με τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας  είναι αναγκαία στοιχεία για την αποφυγή επικαλύψεων και επαναλήψεων.  

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προκειμένου να συνάδουν με την Κοινή 

Αλιευτική Πολιτική, οι δραστηριότητες 

λαμβάνουν επίσης υπόψη μια προσέγγιση 

από τη βάση προς την κορυφή και 

επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή στο 

θέμα της συνεργασίας σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο.  

Αιτιολόγηση 

Η προσέγγιση της ΕΕ από την κορυφή στη βάση στον τομέα της αλιείας απέτυχε ενώ σήμερα 

καθίσταται σαφής η γενικευμένη ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους. 

Οι περιφέρειες καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη θαλάσσια και ναυτιλιακή 

έρευνα. Οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες μπορούν να προωθήσουν την έρευνα και την 

καινοτομία με την εμπειρογνωμοσύνη και την πρακτική τους γνώση. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο δ –  παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 

προς τη χρήση των πόρων. Οι 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 

προς τη χρήση των πόρων. Οι 
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δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

προώθηση της βιοοικονομίας με τη 

μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 

διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 

και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 

την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 

αποβλήτων και βιομηχανικών 

υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 

στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 

τυποποίησης, των κανονιστικών 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 

επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 

συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 

θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 

βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 

αλλαγές της χρήσης γης. 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

προώθηση της βιοοικονομίας με τη 

μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 

διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 

και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 

την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 

αποβλήτων και βιομηχανικών 

υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 

στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 

τυποποίησης, των κανονιστικών 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 

επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 

συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 

θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 

βιοοικονομίας στη χρήση γης και 

θάλασσας, καθώς και στις αλλαγές της 

χρήσης γης και θάλασσας. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 5 – σημείο 5,1. – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίματος και των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 

ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 

Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 

εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 

ρύπανση και η απώλεια της 

βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 

πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 

βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 

χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 

ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 

παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 

εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 

ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 

μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 

κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 

δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίματος και των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 

ωκεανών, οι μεταβολές στη θαλάσσια 

κυκλοφορία, η αύξηση της θερμοκρασίας 

των θαλάσσιων υδάτων, η τήξη των 

πάγων στην Αρκτική, η υποβάθμιση και 

χρήση του εδάφους, η έλλειψη νερού, η 

χημική ρύπανση και η απώλεια της 

βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 

πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 

βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 

χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 

ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 

παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 

εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 

ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως. 

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 

μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
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καμπής για τους άλλους πόρους και τα 

οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 

τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 

ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 

χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 

δύο πλανητών μεγέθους Γης. 

κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 

δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 

καμπής για τους άλλους πόρους και τα 

οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 

τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 

ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 

χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 

δύο πλανητών μεγέθους Γης. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – ενότητα 5 – σημείο 5.2. – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 

πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 

προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 

πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 

τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 

ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 

περιβαλλοντικά ορθολογικών και 

κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 

αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 

επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 

καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 

προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 

θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 

επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 

τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 

και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 

προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 

καινοτομίας για τις πρώτες ύλες. 

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 

πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 

προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 

πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 

τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 

ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 

περιβαλλοντικά ορθολογικών και 

κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 

αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 

επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και υποκατάσταση). Οι 

προκλήσεις που αφορούν τα ύδατα 

περιλαμβάνουν τη χρήση των υδάτων σε 

αγροτικά, αστικά και βιομηχανικά 

περιβάλλοντα και την προστασία των 

υδάτινων και θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων. Η καινοτομία σε αυτούς 

τους τομείς θα προσφέρει ευκαιρίες για 

ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, καθώς και 

καινοτόμες επιλογές που αφορούν την 

επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, 

την πολιτική και τη διακυβέρνηση. Για τον 

λόγο αυτό, προετοιμάζονται ευρωπαϊκές 

συμπράξεις καινοτομίας για την αποδοτική 

χρήση των υδάτινων πόρων και των 

πρώτων υλών. 

 

Τροπολογία  24 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1. – παράγραφος 2 – στοιχείο β α 

(νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) προσπάθειες να αντιμετωπίζονται τα 

ευρωπαϊκά μοντέλα κοινωνικής συνοχής 

και ευημερίας ως διεθνή μέτρα 

σύγκρισης· επίσης τήρηση των 

συστάσεων της ΔΟΕ που αφορούν την 

υποστήριξη της έρευνας και της 

κατάρτισης για την υγεία, την υγιεινή και 

την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος IV – ενότητα 3 – σημείο 3.3. – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, έρευνα στον τομέα της 

θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία. 

(β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 

γεωργία, παραγωγικές θάλασσες και 

ωκεανοί και βιοοικονομία 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος IV – ενότητα 3 – σημείο 3.3. – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης 

και της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 

πολιτικών για τη γεωργία και την αλιεία, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 

τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας 

και της ανάπτυξης της βιολογικής 

οικονομίας μέσω π.χ. προβλέψεων για τη 

φυτική παραγωγή, τεχνικών και 

κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων και 

μοντελοποίησης. 

Στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης 

και της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 

πολιτικών για τη γεωργία, την αλιεία και 

την υδατοκαλλιέργεια, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 

τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας 

και της ανάπτυξης της βιοοικονομίας μέσω 

π.χ. προβλέψεων για τη φυτική παραγωγή, 

τεχνικών και κοινωνικοοικονομικών 

αναλύσεων και μοντελοποίησης και 

επιστημονικής και τεχνικής βάσης για τη 

διαχείριση της αλιείας.  
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Αιτιολόγηση 

Η επιστημονική και τεχνική βάση θα συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας επί 

παραδείγματι με τη χρήση περισσότερο επιλεκτικών εργαλείων και άλλων μέσων φιλικότερων 

προς το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος V – ενότητα 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 

διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 

ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 

παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 

εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 

επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 

και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 

χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 

πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 

τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 

αξίας, τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, το εύρος των πόρων 

στους πόλους αριστείας που είναι 

ανεπαρκές για τον ανταγωνισμό σε 

παγκόσμιο επίπεδο, και ο υπερβολικός 

αριθμός φραγμών στη συνεργασία εντός 

του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 

η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και οι 

επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 

διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 

ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 

παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 

εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 

επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 

και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 

χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 

πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 

τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 

αξίας, η έλλειψη αποτελεσμάτων έρευνας 

που μεταφέρονται στην αγορά, τα χαμηλά 

επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και η απουσία επιχειρηματικής 

νοοτροπίας, η περιορισμένη μόχλευση 

ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α, το 

εύρος των πόρων, συμπεριλαμβανομένων 

των ανθρώπινων πόρων, στους πόλους 

αριστείας που είναι ανεπαρκές για τον 

ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, και ο 

υπερβολικός αριθμός φραγμών στη 

συνεργασία εντός του τριγώνου της 

γνώσης που συγκροτούν η τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, η έρευνα και οι επιχειρήσεις 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – μέρος V – ενότητα 3 – στοιχείο γ – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Προώθηση ταλαντούχων και 

εξειδικευμένων ατόμων, και ατόμων με 

επιχειρηματικό πνεύμα, μέσω της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

(γ) Προώθηση ταλαντούχων και 

εξειδικευμένων ατόμων και ατόμων με 

επιχειρηματικό πνεύμα, μέσω της υψηλής 

ποιότητας και στοχευμένης εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 

Αιτιολόγηση 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να είναι στοχευμένες, δεδομένων των πραγματικών 

αναγκών των ευρωπαίων πολιτών. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 – Το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και 

την Καινοτομία (2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Emma McClarkin 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» έχει σκοπό να συγκεντρώσει όλη τη χρηματοδότηση 

της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Σκοπός της είναι να 

καθιερώσει και να επικεντρωθεί σε τρεις τομείς προτεραιότητας: αριστεία στην επιστήμη, 

βιομηχανική υπεροχή και κοινωνιακές προκλήσεις. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση και υποστηρίζει ένθερμα τη δέσμευση 

για αριστεία στην επιστήμη ως κύριο κριτήριο χρηματοδότησης. Παρά ταύτα, η συντάκτρια 

γνωμοδότησης πιστεύει ότι η έρευνα στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, η οποία 

περιελήφθη σε προηγούμενα προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας, δεν προβάλλεται 

συγκεκριμένα στο «Ορίζοντας 2020». Ως εκ τούτου, η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να 

περιληφθεί στον κανονισμό ειδική αναφορά στην πολιτιστική κληρονομιά. 

Επί πλέον, καθώς η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες 

αρμοδιότητες στο τομέα του αθλητισμού, η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να κάνει 

χρήση των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται στο πλαίσιο του “Ορίζοντας 2020” 

για να τονίσει συγκεκριμένα το δυναμικό της έρευνας στον αθλητισμό ως μέσου βελτίωσης 

γενικά της υγείας των λαών της Ευρώπης αλλά και ως μέσου ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής και του μη αποκλεισμού.  

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος των 

γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία και ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της 

ακαδημαϊκής έρευνας και εκπαίδευσης κατά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και νέων 

επιχειρησιακών πρότυπων εντός των ΜΜΕ, προκειμένου να τηρηθεί η δέσμευση της 

εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» και να καταστούν οι ΜΜΕ πιο 
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δυναμικές και καινοτόμες.  

Πρέπει δε να δοθεί έμφαση σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020», έτσι ώστε να καταστούν περισσότερο προσιτές, αλλά πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα 

προσοχή στην ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων τιμολόγησης για επιστημονικές δημοσιεύσεις.   

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του ΕΙΚΤ 

χρειάζεται να αξιολογηθεί περαιτέρω καθώς δεν είναι διόλου σαφές κατά πόσο τα χρήματα 

που δαπανώνται στην πρωτοβουλία αυτή θα παράσχουν περισσότερη αξία απ’ ό,τι τα 

χρήματα τα επικεντρωμένα σε άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο του “Ορίζοντας 2020”. Για 

τον λόγο αυτό, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να μειωθεί ο προϋπολογισμός για το 

ΕΙΚΤ σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ τα εναπομένοντα δύο δισεκατομμύρια ευρώ να 

επιστρέψουν στον προϋπολογισμό του «Ορίζοντας 2020» για να χρηματοδοτηθεί η αύξηση 

στο πεδίο της προτεραιότητας αυτής ως αποτέλεσμα των πρόσθετων στόχων και 

δραστηριοτήτων που προτείνονται στον αθλητισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 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 

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 

(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 

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, να 
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να προωθεί την κατάρτιση και την 

κινητικότητα. 

επιδιώκει την καινοτομία και να προωθεί 

την κατάρτιση και την κινητικότητα. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 
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ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας». 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της ανάπτυξης νέων εργαλείων για 

την παροχή μιας «κλίμακας αριστείας». 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 

έκκληση για ριζική απλούστευση της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με το 

ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 

υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 

Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 

μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 

μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 

του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 

προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 

πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 

2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας στο ψήφισμά του της 7ης 

Σεπτεμβρίου 2011. 

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 

έκκληση για ριζική απλούστευση της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με το 

ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 

υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 

Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 

μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 

μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 

του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 

προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 

πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 

2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας, ζητώντας διπλασιασμό του 

προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 

έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στο ψήφισμά 

του της 7ης Σεπτεμβρίου 2011. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 
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προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση. 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από τη βασική και 

εφαρμοσμένη έρευνα έως την αγορά και 

την κοινωνία. Το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να στηρίζει όλες 

τις φάσεις της αλυσίδας έρευνας και 

καινοτομίας, ιδίως τις δραστηριότητες που 

βρίσκονται εγγύτερα στην κοινωνία και 

την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και 

δραστηριότητες που μπορούν να 

προαγάγουν την κοινωνική ένταξη μεταξύ 

των κοινοτήτων και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική και/ή 

κοινωνική τους εκμετάλλευση. Οι 

προτεραιότητες του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 

να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος 

δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με 

αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και 

κατάρτιση. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι 

δραστηριότητες του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να είναι 

ανοικτές σε νέους συμμετέχοντες με 

στόχο να διασφαλιστεί εκτεταμένη 

συνεργασία με εταίρους σε όλη την ΕΕ 

και να εδραιωθεί ένας ενιαίος 

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας. 

 

Τροπολογία  6 

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 και η σαφήνεια 

αποτελούν κεντρικό στόχο του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και πρέπει να αντικατοπτρίζονται 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 και 

αποκλίσεων. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 15 α. Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν 

θεμελιώδη ρόλο στο πλαίσιο της 

επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 

της Ένωσης ως βασικά ιδρύματα 

αριστείας, τόσο στην κατάρτιση όσο και 

στην έρευνα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να συμβάλει στην 

αναγνώριση της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της Ευρώπης και να 

επικεντρώσει τον ρόλο του στην 

ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς 

τόσο μέσω του ΚΚΕρ όσο και μέσω της 

προτεραιότητας για κοινωνιακές 

προκλήσεις. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 17 α. Προκειμένου το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να κατορθώσει να ασκήσει 

τη λειτουργία του ως προς τον πολιτικό 

έλεγχο και να διασφαλίσει τη διαφάνεια 

και τη λογοδοσία, όπως ορίζεται στη 

ΣΛΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει 

δεόντως και τακτικά το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για όλες τις σχετικές πτυχές 

της εφαρμογής του προγράμματος, 
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συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 

και σύνταξης των προγραμμάτων 

εργασίας, της εκτέλεσης και της πιθανής 

ανάγκης για προσαρμογή της 

δημοσιονομικής ανάλυσης, και της 

ανάπτυξης των δεικτών ως προς τους 

επιδιωκόμενους στόχους και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει σε συμπληρωματικά 

προγράμματα που θα προβλέπουν τη 

συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 

μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 

διακανονισμούς κατά την έννοια των 

άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει – υπό συγκεκριμένες 

περιστάσεις– σε συμπληρωματικά 

προγράμματα που θα προβλέπουν τη 

συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 

μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 

διακανονισμούς κατά την έννοια των 

άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. Αυτά 

τα συμπληρωματικά προγράμματα ή 

ρυθμίσεις πρέπει να διαθέτουν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την Ένωση, να 

βασίζονται σε αυθεντικές εταιρικές 

σχέσεις, να συμπληρώνουν άλλες 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και να 

ευνοούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη 

συμμετοχή του βιομηχανικού κλάδου των 

κρατών μελών ή της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης του κοινού στην 

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». 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας και την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης του κοινού στην 

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, την εκπαίδευση εν γένει 

και την επικοινωνία, καθιστώντας τις 

επιστημονικές γνώσεις και τα δεδομένα 

της έρευνας πιο προσιτά, 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». 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20a) Δεδομένου ότι οι επιστημονικές 

δημοσιεύσεις από μόνες τους προσθέτουν 

αξία και είναι άκρως σημαντικές για τη 

διάδοση των γνώσεων, αποτελεί 

επομένως προτεραιότητα να εξευρεθεί 

μία ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για 

ανάπτυξη βιώσιμων προτύπων πληρωμής 

τα οποία θα καλύπτουν το κόστος 

παραγωγής και την ανάγκη των 

ερευνητών, των ερευνητικών ιδρυμάτων, 

των επιχειρήσεων και των πολιτών για 

ανοικτή πρόσβαση, καταμερισμό και 

χρήση επιστημονικών πληροφοριών. Για 

να αυξηθεί η κυκλοφορία και η 

αξιοποίηση της γνώσης και της παροχής 

της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης σε 

τέτοιες δημοσιεύσεις, η ελεύθερη ανοικτή 
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επιγραμμική  πρόσβαση σε ακαδημαϊκές 

δημοσιεύσεις, όπως έχει ήδη καθοριστεί 

στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, πρέπει 

να καταστεί η γενική αρχή για όλες τις 

δημοσιεύσεις που λαμβάνουν δημόσια 

επιχορήγηση από το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

πειραματιστεί με επιγραμμική ανοικτή 

πρόσβαση σε δεδομένα που παράγονται ή 

συλλέγονται από δημόσια 

χρηματοδοτούμενη έρευνα. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 20 β. Πρέπει να παρασχεθεί στήριξη στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» για υψηλού επιπέδου έρευνα 

σχετικά με την πολιτιστική πολυμορφία 

και την προστασία της παραδοσιακής 

γνώσης, μεταξύ άλλων και ως τμήμα της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες, με πλήρη 

χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών 

για τη διατήρηση και τη διάδοση τέτοιου 

είδους γνώσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

να εξετάσουμε πιθανές συνέργειες μεταξύ 

της σύγχρονης επιστήμης και της τοπικής 

γνώσης. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 20 γ. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα πρέπει να συμβάλλει στην 

προσπάθεια που καταβάλλουν τα κράτη 

μέλη και η Ένωση για την υπέρβαση της 

παρούσας οικονομικής κρίσης, την 
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διασφάλιση βιώσιμων ρυθμών 

οικονομικής ανάπτυξης και την βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητάς τους. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 20 δ. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

χρησιμοποιείται για την προώθηση, 

επιπλέον της ερευνητικής πολυμορφίας, 

και της γλωσσικής πολυμορφίας στις 

ακαδημαϊκές και επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, μεταξύ άλλων και στο 

πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες, 

καθώς και για τη διασφάλιση ότι 

τηρούνται οι αρχές της ανεξάρτητης 

έρευνας και της επικύρωσης 

δημοσιεύσεων από ομολόγους. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 

ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 

πολιτικών και της κοινωνίας. Ως εκ 

τούτου, τα θεματολόγια πρέπει να 

θεσπιστούν σε στενή συνεργασία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 

σχετικούς τομείς, και να υπάρχει επαρκής 

ευελιξία για νέες εξελίξεις. Η εξωτερική 

παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται 

σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις 

σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές 

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 

ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 

πολιτικών, της κοινωνίας και του 

πολιτισμικού τομέα. Ως εκ τούτου, τα 

θεματολόγια πρέπει να θεσπιστούν σε 

στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη από όλους τους σχετικούς τομείς, και 

να υπάρχει επαρκής ευελιξία για νέες 

εξελίξεις. Η εξωτερική παροχή συμβουλών 

πρέπει να επιδιώκεται σε συνεχή βάση 

καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», 

χρησιμοποιώντας επίσης τις σχετικές 
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Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 

πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 

και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 

καινοτομίας. 

δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 

Πλατφόρμες, τις πρωτοβουλίες Κοινού 

Προγραμματισμού και τις ευρωπαϊκές 

συμπράξεις καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21a) Προκειμένου να είναι σε θέση να 

είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 

επίπεδο, να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τις μεγάλες κοινωνιακές 

προκλήσεις και να επιτυγχάνει τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020,  

η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως 

τους ανθρώπινους πόρους της. Το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συνιστά 

καταλύτη και δυναμικό ερέθισμα για την 

ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας με τη στήριξη οριζόντιων 

δραστηριοτήτων που προσελκύουν, 

διατηρούν, εκπαιδεύουν και αναπτύσσουν 

το ταλέντο έρευνας και καινοτομίας. Για 

την επίτευξη του σκοπού αυτού και τη 

βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων και 

της ποσότητας και της ποιότητας των 

ερευνητών, οι δραστηριότητες ανάπτυξης 

ανθρώπινου κεφαλαίου, μεταξύ των 

οποίων εκείνες που επικεντρώνονται 

κυρίως στους νέους και τις γυναίκες, 

πρέπει να αποτελούν σταθερό στοιχείο σε 

όλες τις δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από 

την Ένωση. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 
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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 στις 

προσπάθειες να οργανωθεί σε 

ανταγωνιστικό επίπεδο. 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. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22a) Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στηρίξει την έρευνα στον τομέα 

των ανθρωπιστικών επιστημών, ιδίως 

εκείνων που παράγουν γνώση, μέσω 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και 

να συμβάλει με νέα ουσιώδη στοιχεία ή με 

νέες μεθόδους προσέγγισης στην 

ανάπτυξη νέων πεδίων διατομεακής 

έρευνας, τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και την αειφορία της 

Ευρώπης ως λίκνου της ανθρωπιστικής 

παράδοσης και ηγέτιδος στον παγκόσμιο 

τουρισμό, δεδομένου ότι είναι ουσιώδες 

να αναγνωριστεί δεόντως ο ρόλος που 

διαδραματίζουν οι κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες στους τομείς 

αυτούς, επιδιώκοντας πάντα τον στόχο 

της δημιουργίας «άνευ αποκλεισμών, 

καινοτόμων και ασφαλών κοινωνιών». 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων 

που παρέχονται στην Ένωση από την 

ΣΛΕΕ στον τομέα του αθλητισμού με την 

ευκολότερη δυνατότητα πρόσβασης στον 

εν λόγω τομέα, και συγκεκριμένα σ' ό, τι 

αφορά την επίδραση της σωματικής 

άσκησης στην υγεία και στην κοινωνιακή 

συνοχή και των δυνατοτήτων της να 

βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει τους 

στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26a) Οι δραστηριότητες που 

προβλέπονται στο πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να είναι 

εντελώς συμβατές με το μελλοντικό 

πρόγραμμα για τη Διά βίου Μάθηση και 

να ενθαρρύνουν τις συνέργιες, τη 

διασυνδεσιμότητα και ενσωμάτωση με 

άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και 

πολιτικές. Είναι σημαντικό να τονιστεί 

ότι η κινητικότητα των φοιτητών 

διδακτορικού διαδραματίζει βασικό ρόλο 

στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το 

οποίο, ως συμπληρωματικό του 

προγράμματος «Διά βίου μάθηση» και 

άλλων πηγών χρηματοδότησης της 

εκπαίδευσης, πρέπει να στηρίζει τη 

διαδικασία της Μπολόνια εντός της ΕΕ 

και τις πολιτικές γειτονίας, με σκοπό τη 

βελτίωση της συμπληρωματικότητας με 

όλα τα προγράμματα που εφαρμόζει η ΕΕ 
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στον τομέα της εκπαίδευσης.   

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27a) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020», πρέπει να ληφθεί 

ιδιαίτερα υπόψη η πολυτομεακή και 

διατομεακή προσέγγιση ως στοιχείο που 

είναι απαραίτητο για μείζονα 

επιστημονική πρόοδο. Τα ρηξικέλευθα 

αποτελέσματα στην επιστήμη συχνά 

επιτυγχάνονται στα όρια ή στα σημεία 

τομής των επιστημονικών τομέων. 

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των 

προβλημάτων και των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει η Ευρώπη απαιτεί λύσεις 

που μπορούν να δοθούν μόνο με τη 

συνεργασία ποικίλων τομέων. 

 

Τροπολογία  23 

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, είναι 

ουσιώδες να αναπτύξει το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στενότερες 

συνεργασίες, οι οποίες μπορούν μεν να 

λάβουν τη μορφή συμπράξεων δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα, με περιφερειακά, εθνικά 

και υπερεθνικά προγράμματα στήριξης 

της έρευνας και της καινοτομίας, 

οφείλουν όμως πάντα να δίδουν 

προτεραιότητα στο δημόσιο συμφέρον. 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Υφίσταται ανάγκη να ενισχυθεί, στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020», υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, 

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις χώρες της 

ανατολικής εταιρικής σχέσης. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι κανόνες συμμετοχής για οποιαδήποτε 

δραστηριότητα στο πλαίσιο του 

“Ορίζοντας 2020” πρέπει να είναι απλοί, 

σαφείς και προσιτοί. Πρέπει δε να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το γεγονός ότι διάφορα 

είδη επιστημονικής έρευνας μπορούν να 

έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε ιδιωτικά 

κεφάλαια. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 

καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 

της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας, και προωθεί την 

καλύτερη εκμετάλλευση του βιομηχανικού 

δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 

καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 

της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση 

της ευρωπαϊκής επιστημονικής και 

τεχνολογικής βάσης, διασφαλίζοντας την 

ανάπτυξη του διανοητικού του 
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έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. κεφαλαίου, και προωθώντας οφέλη για 

την κοινωνία, μεταξύ άλλων με την 

καλύτερη εκμετάλλευση του κοινωνιακού 

και βιομηχανικού δυναμικού των 

πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης 

 

Τροπολογία  27 

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 οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή και 

διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 

ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 

τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 

τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 
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στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί 

δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 

εισαγωγή του παραρτήματος Ι. 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), μέσω ειδικών και 

υποδειγματικών δράσεων που προωθούν 

τις διαρθρωτικές αλλαγές στα ευρωπαϊκά 

συστήματα έρευνας και καινοτομίας. Οι 

σχετικοί δείκτες επιδόσεων παρατίθενται 

στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι. Οι 

σχετικοί δείκτες επιδόσεων παρατίθενται 

στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) επιστήμη αριστείας· (α) επιστήμη αριστείας 

συμπεριλαμβανομένης βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας στις 

ανθρωπιστικές επιστήμες· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) κοινωνιακές προκλήσεις. (γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας στις κοινωνικές 

επιστήμες. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5a. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

συμβάλλει στην ελκυστικότητα της 
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σταδιοδρομίας των ερευνητών σε όλη την 

Ευρώπη και αντιμετωπίζει το φαινόμενο 

της διαρροής εγκεφάλων. Ως αποτέλεσμα, 

πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που να 

προωθεί τη δημιουργία μιας ενιαίας 

αγοράς για ερευνητές, συγκεκριμένα με τη 

δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 

τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές 

ερευνητών στο πλαίσιο του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 

σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 

χαρακτήρα της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 

και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 

περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 

οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 

σύμφωνες με την τρέχουσα διδακτική και 

ερευνητική οργάνωση και μπορούν να 

προσαρμοστούν σύμφωνα με τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες και λαμβάνουν 

υπόψη τον εξελισσόμενο χαρακτήρα της 

επιστήμης, της τεχνολογίας, της 

καινοτομίας, των αγορών εργασίας και της 

κοινωνίας, ενώ η καινοτομία περιλαμβάνει 

κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και 
οργανωτικές πτυχές 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 

προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 

και τη διάσταση των δύο φύλων στο 

περιεχόμενο της έρευνας και της 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 

προώθηση της ισορροπίας των δύο φύλων 

σε όλα τα προγράμματα, σε επιτροπές 

αξιολόγησης, σε ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικές 
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καινοτομίας. ομάδες και σε οποιονδήποτε φορέα 

λήψης αποφάσεων που υφίσταται ή θα 

ιδρυθεί για την υλοποίησή του. Για τον 

σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν στόχοι και 

θα υλοποιηθούν κατάλληλες δράσεις 

σχεδιασμένες να επιτύχουν αυτούς τους 

στόχους. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) ερευνητική δραστηριότητα με στόχο 

την τροποποίηση της γενετικής 

κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων, η 

οποία μπορεί να καταστήσει τις εν λόγω 

τροποποιήσεις κληρονομικές· 

(β) ερευνητική δραστηριότητα με στόχο 

την τροποποίηση της γενετικής 

κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) την αναζήτηση εταίρων και 

δημιουργία δικτύων με σκοπό τη 

διασφάλιση καλύτερης ποιότητας στον 

σχεδιασμό· 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τα 
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πολιτικής. συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων 

φορέων. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση 

του ενδιαφέροντος για τις επιστήμες από 

νεαρή ηλικία, μέσω της οργάνωσης 

ανοικτών ημερών σε ερευνητικά κέντρα, 

για παράδειγμα·  

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εβ) ανάληψη δράσης για την ενίσχυση 

του κύρους των ευρωπαϊκών βραβείων 

στους τομείς της επιστήμης και της 

έρευνας. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι, όταν 

υλοποιούνται δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού, τα οικονομικά 

συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται 

με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων 

καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 

και κάθε άλλης παράνομης 

δραστηριότητας, με τη διενέργεια 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι όταν 

υλοποιούνται δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού τα οικονομικά 

συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται 

με την αποτελεσματική διαχείριση των 

ερευνητικών κέντρων, την εφαρμογή 

προληπτικών μέτρων καταπολέμησης της 

απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης 
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αποτελεσματικών ελέγχων και, σε 

περίπτωση που εντοπιστούν παρατυπίες, 

με την ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών και, κατά 

περίπτωση, με την επιβολή 

αποτελεσματικών, αναλογικών και 

αποτρεπτικών κυρώσεων. 

παράνομης δραστηριότητας, με 

αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, 

με ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών και, ενδεχομένως, 

με αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές ποινές. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη 

χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα σε ταλαντούχους και 

δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές 

και στις ομάδες τους να συμμετέχουν σε 

πολλά υποσχόμενα πεδία στα όρια της 

επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε 

επίπεδο Ένωσης. 

(α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη 

χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα σε ταλαντούχους και 

δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές 

και στις ομάδες τους που εργάζονται σε 

οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο να 

συμμετέχουν σε πολλά υποσχόμενα πεδία 

στα όρια της επιστήμης, με βάση τον 

ανταγωνισμό σε επίπεδο Ένωσης. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 

τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική 

έρευνα με σκοπό την επέκταση της 

ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες 

καινοτομίες που επιφέρουν 

παραδειγματικές μεταβολές. Θα 

προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 

μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 

νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 

επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 

υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 

της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 

και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 

(β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 

τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική 

ή διεπιστημονική έρευνα με σκοπό την 

επέκταση της ικανότητας της Ευρώπης για 

προηγμένες καινοτομίες που επιφέρουν 

παραδειγματικές μεταβολές. Θα 

προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 

μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 

νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 

επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 

υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 

της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 

και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 
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αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων. αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα 

αναπτύξουν ευρωπαϊκές ερευνητικές 

υποδομές για το 2020 και πέραν αυτού, και 

θα προωθήσουν το καινοτόμο δυναμικό 

τους και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 

συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 

πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 

συνεργασία. 

(δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα 

αναπτύξουν ευρωπαϊκές ερευνητικές 

υποδομές για το 2020 και πέραν αυτού, και 

θα προωθήσουν το καινοτόμο δυναμικό 

τους και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 

συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 

πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 

συνεργασία, προκειμένου να διατηρήσουν 

και να προσελκύσουν ταλαντούχους 

ανθρώπους ώστε να ζήσουν και να 

εργαστούν στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 14 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και 

ευεξία· 

(α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και 

ευεξία, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 

σε αθλητικές δραστηριότητες· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 14 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς. 

(στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες, 

με παιδεία και χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Τροπολογία  45 



 

PE489.637v03-00 630/710 RR\922943EL.doc 

EL 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 

επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 

βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 

σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 

παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 

προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 

τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 

παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 

συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες, με 

παιδεία και χωρίς αποκλεισμούς». Η 

στήριξη θα επικεντρωθεί επίσης στην 

παροχή ισχυρής βάσης στοιχείων για τη 

χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα 

πολλών προκλήσεων, η στρατηγική 

συνεργασία με τρίτες χώρες θα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης. 

Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια 

στήριξη για διεθνή συνεργασία στο 

πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 

και ασφαλείς κοινωνίες, με παιδεία και  

χωρίς αποκλεισμούς». 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 

περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 

για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 

για την προώθηση της αριστείας στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

Ένωσης. 

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες, με παιδεία και χωρίς 

αποκλεισμούς» περιλαμβάνει επίσης μια 

δραστηριότητα για «τη γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ έρευνας και 

καινοτομίας» με ειδικά μέτρα για την 

προώθηση της αριστείας στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης. 

Περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες, 

στρατηγικές, μεθοδολογίες και τα 

εργαλεία που χρειάζονται για να καταστεί 

δυναμική και βιώσιμη η κληρονομιά της 
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Ευρώπης. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 

επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 

ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 

ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 

των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 

πόρους ανά ερευνητή και καλύτερες 

προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 

για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 

τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο 

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 

δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση. 

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 

επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 

ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 

ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 

των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 

πόρους ανά ερευνητή, καλύτερες 

υποδομές έρευνας και καλύτερες 

προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 

για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 

τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο 

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 

δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα 

είναι να προσφέρει ελκυστική 

μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη 

στήριξη των άριστων ερευνητών και των 

ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να 

διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού 

κέρδους/υψηλού κινδύνου. 

Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα 

είναι να προσφέρει ελκυστική 

μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη 

στήριξη των άριστων ερευνητών και των 

ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να 

διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού 

κέρδους/υψηλού κινδύνου. Από αυτήν την 

άποψη, η έρευνα ως επιστημονική 

διαδικασία πρέπει να αναγνωρίζεται 

χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα πεδία της 

ανθρώπινης γνώσης. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 

σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 

επιστημονική αριστεία αποτελεί το 

μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 

παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 

ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 

κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 

προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ 

είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες 

ερευνητών κάθε ηλικίας και κάθε χώρας 

του κόσμου που εργάζονται στην Ευρώπη. 

Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή 

ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 

σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 

επιστημονική αριστεία σε οποιοδήποτε 

γνωστικό πεδίο αποτελεί το μοναδικό 

κριτήριο με βάση το οποίο παρέχονται οι 

υποτροφίες του ΕΣΕ. Το ΕΣΕ λειτουργεί 

«από τη βάση προς την κορυφή», χωρίς 

προκαθορισμένες προτεραιότητες. Οι 

υποτροφίες του ΕΣΕ είναι ανοικτές σε 

μεμονωμένες ομάδες ερευνητών κάθε 

ηλικίας και κάθε χώρας του κόσμου που 

εργάζονται στην Ευρώπη. Το ΕΣΕ 

αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή 

ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 

ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 

διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 

ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 

Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 

υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 

κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 

άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 

περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 

της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 

χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 

φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας 

που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 

του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 

ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 

ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 

παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 

2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 

ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 

διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 

ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 

Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 

υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 

κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 

άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 

περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 

της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 

χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 

φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας 

που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 

του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 

ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 

ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 

παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 

2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 
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υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 

άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 

20% έως το 2030. 

υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 

άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 

20% έως το 2030. Κατά συνέπεια, οι 

υποψήφιοι διδάκτορες σε όλα τα 

επιστημονικά πεδία πρέπει να 

αναγνωρίζονται σαφώς ως μία από τις 

κύριες ομάδες-στόχους του νέου 

προγράμματος για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 

και θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε 

να διασφαλισθεί η απαιτούμενη 

συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην παροχή άριστης και καινοτόμου 

κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 

διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 

προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 

διαφορετικές χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων 

μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην παροχή άριστης και καινοτόμου 

κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 

διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 

προγραμμάτων τα οποία θα επιτρέπουν 

στους ερευνητές να αναπτύξουν το 

ερευνητικό τους πρόγραμμα και στα 

οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 

και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες 

από διαφορετικές χώρες. Αυτό θα 

αναπτύξει και θα βελτιώσει τις προοπτικές 

σταδιοδρομίας των νέων μεταπτυχιακών 

ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 



 

PE489.637v03-00 634/710 RR\922943EL.doc 

EL 

στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 

ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 

τις ικανότητές τους μέσω της 

κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 

και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 

επανέναρξης της ερευνητικής 

σταδιοδρομίας μετά από διακοπή. 

στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 

ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 

τις ικανότητές τους μέσω της 

κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 

και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, 

λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των νέων 

στον επιστημονικό τομέα και 

προσφέροντας στους ερευνητές την 

ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να 

αποκτήσουν νέες γνώσεις σε έναν 

ερευνητικό οργανισμό υψηλού επιπέδου 

σε μια τρίτη χώρα, και μετά να 

επιστρέψουν. Θα επιδειχθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στον ρόλο των γυναικών στην 

επιστήμη και τους πιθανούς φραγμούς 

στη δραστηριοποίησή τους στον τομέα. 
Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 

επανέναρξης της ερευνητικής 

σταδιοδρομίας μετά από διακοπή και 

ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων 

ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 

καινοτομίας μέσω συμπράξεων 

πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 

επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 

κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 

εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως. 

Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων 

ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 

καινοτομίας μέσω συμπράξεων 

πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 

επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 

κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 

εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως. 

Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες και, 

ειδικότερα, η ενίσχυση των 

επιστημονικών συμπράξεων ανάμεσα 

στις δύο όχθες της Μεσογείου και η 

αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

ευρωμεσογειακών προγραμμάτων 

έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής 
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ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 

κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 

εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 

ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 

στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 

είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 

υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 

νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 

νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 

γονιδιωματική και τις κοινωνικές 

επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 

γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 

μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές 

υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή 

της έρευνας που απαιτείται για την 

αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 

προκλήσεων — ενέργεια, αλλαγή του 

κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 

και ευεξία για όλους. Προωθούν τη 

συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ 

επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν 

έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό 

χώρο για την επιγραμμική έρευνα. 

Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και 

ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους 

επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη 

και τον κόσμο, και ενισχύουν την 

επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν την 

αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 

έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 

αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 

προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 

γένει. 

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 

κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 

εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 

ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 

στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 

είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 

υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 

νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 

νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 

γονιδιωματική και τις κοινωνικές 

επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 

γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 

μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές 

υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή 

της έρευνας που απαιτείται για την 

αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 

προκλήσεων — ενέργεια, αλλαγή του 

κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 

και ευεξία για όλους. Προωθούν τη 

συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ 

επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν 

έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό 

χώρο για την επιγραμμική έρευνα. 

Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και 

ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους 

επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη 

και τον κόσμο, και ενισχύουν την 

επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν την 

αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 

έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 

αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 

προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 

γένει. Μπορούν επίσης να προωθήσουν 

την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα και 

να αποτελέσουν πηγή δυναμικής 

καινοτομίας για τις ΜΜΕ. 
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Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις 

αποτελούν καίριο στοιχείο των 

ερευνητικών υποδομών και 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη γένεση 

νέων γνώσεων και καινοτομίας. Για τον 

λόγο αυτό τα βιώσιμα πρότυπα πληρωμής 

και διάδοσης που καλύπτουν το κόστος 

παραγωγής είναι άκρως σημαντικά. Οι 

δημοσιεύσεις που παράγονται και 

επικυρώνονται χάρη στο έργο που 

επιτελούν ερευνητές οι οποίοι λαμβάνουν 

όλοι ή στη συντριπτική πλειοψηφία τους 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να καθιστούν 

τα πορίσματα αυτά διαθέσιμα στο σύνολο 

της επιστημονικής κοινότητας. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) Ενίσχυση του ρόλου της υποδομής 

της ακαδημαϊκής έρευνας και των 

συνδέσμων της με την καινοτομία εντός 

των ΜΜΕ. 

 Στόχος θα είναι η στήριξη των εταιρικών 

σχέσεων μεταξύ των ΜΜΕ και των 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων καθώς και της 

υποδομής τους, προκειμένου να δοθεί 

ώθηση στην καινοτομία των 

επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3. – στοιχείο β  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 

για τις δυνητικές επιπτώσεις των 

νανοτεχνολογιών και των 

νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 

περιβάλλον, και παροχή εργαλείων για την 

εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 

όλο τον κύκλο ζωής. 

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 

για τις δυνητικές επιπτώσεις των 

νανοτεχνολογιών και των 

νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 

περιβάλλον και παροχή εργαλείων για την 

εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 

όλο τον κύκλο ζωής και για την καλύτερη 

κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρίες. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ– σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να 

συμπληρώσουν τις εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα 

επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν 

τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και άλλων 

φορέων σχετικών με την καινοτομία, 

προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 

μεταξύ έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς 

πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί 

ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική 

καινοτομία περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από 

πλευράς ζήτησης, και να υποστηριχθεί ο 

συνυπολογισμός της μεταβαλλόμενης 

φύσης των διαδικασιών καινοτομίας, των 

νέων τεχνολογιών, των αγορών και των 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να 

συμπληρώσουν τις εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα 

επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν 

τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ, 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων  εκείνων στις 

δημιουργικές βιομηχανίες, τα οποία είναι 

σε θέση να εκμεταλλευθούν το 

διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 

περιβάλλον, και άλλων φορέων σχετικών 

με την καινοτομία, προκειμένου να 

γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 

έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς 

πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί 

ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική 

καινοτομία περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από 

πλευράς ζήτησης, και να υποστηριχθεί ο 

συνυπολογισμός της μεταβαλλόμενης 

φύσης των διαδικασιών καινοτομίας, των 

νέων τεχνολογιών, των αγορών και των 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της 

ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων 

περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να 

καινοτομήσουν. Πρέπει να ενθαρρύνονται 

και να υποστηρίζονται προκειμένου να 

επενδύουν στην έρευνα και την 

καινοτομία. Πράττοντάς το θα είναι σε 

θέση να επωφεληθούν από το πλήρες 

δυναμικό καινοτομίας της εσωτερικής 

αγοράς και του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να δημιουργήσουν 

νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην 

Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 

συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων σε 

μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις. 

Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της 

ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων 

περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να 

καινοτομήσουν. Πρέπει να ενθαρρύνονται 

και να υποστηρίζονται προκειμένου να 

επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία 

και να αυξάνουν τους συνδέσμους και τις 

εταιρικές σχέσεις με τα πανεπιστήμια και 

άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Πράττοντάς 

το θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από 

το πλήρες δυναμικό καινοτομίας της 

εσωτερικής αγοράς και του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να 

δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής, 

και να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων 

σε μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ– σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 

καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 

ορισμένων προβλημάτων τους που 

σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 

πρόσβαση στις τεχνολογικές και 

επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 

αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 

οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 

και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία. 

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 

καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 

ορισμένων προβλημάτων τους που 

σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 

πρόσβαση στις τεχνολογικές και 

επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 

αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 

οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 

και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία. Η αυξημένη εκπαιδευτική 

επικέντρωση στην καινοτομία, έρευνα και 

ανάπτυξη στις επιχειρήσεις μπορεί επίσης 

να παίξει ρόλο στην εξασφάλιση 

καινοτόμου και δυναμικού προσωπικού 
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για τις ΜΜΕ της Ευρώπης. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 

καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 

διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 

υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 

παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 

περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 

αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 

και πρόωρων θανάτων, και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 

και οικονομικό κόστος. 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 

καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 

διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 

υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 

παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 

περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 

αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 

και πρόωρων θανάτων, και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 

και οικονομικό κόστος. Η γυμναστική και 

η συμμετοχή σε οργανωμένο αθλητισμό 

μπορούν να διαδραματίσουν τεράστιο 

ρόλο στην πρόληψη των ως άνω 

καταστάσεων. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 

ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 

και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 

επίσης από την κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 

τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 

όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 

επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 

και την ετοιμότητα, καθώς και τα 

αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 

ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 

και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 

επίσης από την κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 

όπως η σωματική άσκηση, τα 

αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 

τα εμβόλια, την αποτελεσματική 

επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 

και την ετοιμότητα, καθώς και τα 

αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου. 
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Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 

διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 

ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 

λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 

θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 

παραγόντων και αιτιών τους, των 

διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 

και των παραγόντων που επηρεάζουν την 

καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 

ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 

των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 

κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 

είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 

μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 

σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 

διεξαγωγής κλινικών δοκιμών. 

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 

διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 

ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 

λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 

θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 

παραγόντων και αιτιών τους, των 

διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 

και των παραγόντων που επηρεάζουν την 

καλή υγεία και ευεξία, 

συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 

των κοινωνικών και πολιτιστικών 

παραγόντων και της δημιουργικής 

δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή 

των ατόμων. Η αποτελεσματική 

ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 

των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 

κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 

είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 

μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 

σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 

διεξαγωγής κλινικών δοκιμών. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 

ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 

γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 

απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 

της περίθαλψης. Προκειμένου να 

διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 

περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 

απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 

την πρόληψη και θεραπεία, τον 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 

ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 

γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 

απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 

της περίθαλψης. Προκειμένου να 

διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 

περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 

απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 

την πρόληψη και θεραπεία, ακόμα και 
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προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 

των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 

υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 

της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 

ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 

οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 

οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 

ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 

και παράταση της διάρκειας της 

σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 

ευεξίας. 

μέσα από την καλύτερη κατανόηση του 

ρόλου της σωματικής άσκησης για την 

πρόληψη των ασθενειών, και τον 

προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 

των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 

υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 

της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 

ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 

οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 

οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 

ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 

και παράταση της διάρκειας της 

σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 

ευεξίας. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 

που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 

κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 

υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 

κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 

της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 

προς το κόστος προγραμμάτων 

προσυμπτωματικού ελέγχου και η 

βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 

σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 

επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 

ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 

εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 

τη βελτίωση της διαχείρισης και της 

πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 

ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 

κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 

δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 

των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 

γήρανση, η ανεξάρτητη και 

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 

σε σχέση με τον τρόπο ζωής, με το 

περιβάλλον και το κλίμα), η βελτίωση της 

προαγωγής της υγείας και της πρόληψης 

ασθενειών, η κατανόηση των ασθενειών 

και η βελτίωση της διάγνωσης, η ανάπτυξη 

αποδοτικών ως προς το κόστος 

προγραμμάτων προσυμπτωματικού 

ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 

προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 

βελτίωση της επιτήρησης και της 

ετοιμότητας, η ανάπτυξη καλύτερων 

προληπτικών εμβολίων, η χρήση 

φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση της 

διαχείρισης και της πρόβλεψης ασθενειών, 

η θεραπεία ασθενειών, η μεταφορά 

γνώσεων στην κλινική πράξη και οι 

κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, η 

καλύτερη χρήση των δεδομένων για την 

υγεία, η ενεργός γήρανση, η ανεξάρτητη 
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υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 

του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 

του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, η βελτίωση των 

επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 

τεχνολογίες και προσεγγίσεις. 

και υποβοηθούμενη διαβίωση, η 

ενδυνάμωση του ατόμου για 

αυτοδιαχείριση της υγείας του, η 

προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, η βελτίωση των 

επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 

τεχνολογίες και προσεγγίσεις. 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την επίτευξη των εν λόγω μειώσεων 

πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις 

στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη 

και την ανάπτυξη στην αγορά αποδοτικών, 

ασφαλών και αξιόπιστων ενεργειακών 

τεχνολογιών και υπηρεσιών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα 

ανωτέρω πρέπει να συμβαδίζουν με μη 

τεχνολογικές λύσεις τόσο από πλευράς 

προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης. 

Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν μέρος μιας 

ολοκληρωμένης πολιτικής για χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 

συμπεριλαμβανομένης της γνώσης κύριων 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, ιδίως 

λύσεων ΤΠΕ και προηγμένης κατασκευής, 

προηγμένης μεταποίησης και προηγμένων 

υλικών. Σκοπός είναι η παραγωγή 

αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών και 

υπηρεσιών που μπορούν να αξιοποιηθούν 

ευρέως από την αγορά της ΕΕ και τις 

διεθνείς αγορές, και η καθιέρωση μιας 

έξυπνης διαχείρισης από πλευράς ζήτησης 

με βάση μια ανοικτή και διαφανή αγορά 

εμπορίας ενέργειας και ευφυή συστήματα 

Για την επίτευξη των εν λόγω μειώσεων 

πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις 

στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη 

και την ανάπτυξη στην αγορά αποδοτικών, 

ασφαλών και αξιόπιστων ενεργειακών 

τεχνολογιών και υπηρεσιών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα 

ανωτέρω πρέπει να συμβαδίζουν με μη 

τεχνολογικές λύσεις τόσο από πλευράς 

προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης. 

Επίσης, οι εν λόγω επενδύσεις πρέπει να 

συνοδεύονται από μια εκτεταμένη 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης του 

κοινού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

οι ευρωπαίοι πολίτες θα δείξουν τον 

δρόμο για την υλοποίηση των αναγκαίων 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών αλλαγών.  Όλα αυτά πρέπει 

να αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης 

πολιτικής για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της 

γνώσης κύριων τεχνολογιών ευρείας 

εφαρμογής, ιδίως λύσεων ΤΠΕ και 

προηγμένης κατασκευής, προηγμένης 

μεταποίησης και προηγμένων υλικών. 
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διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης. Σκοπός είναι η παραγωγή αποδοτικών από 

ενεργειακή και κοινωνική άποψη 

τεχνολογιών και υπηρεσιών που μπορούν 

να αξιοποιηθούν ευρέως από την αγορά 

της ΕΕ και τις διεθνείς αγορές, και η 

καθιέρωση μιας έξυπνης διαχείρισης από 

πλευράς ζήτησης με βάση μια ανοικτή και 

διαφανή αγορά εμπορίας ενέργειας και 

ευφυή συστήματα διαχείρισης και 

παρακολούθησης της ενεργειακής 

απόδοσης. 

 

 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) Εφαρμογή μιας βιώσιμης 

πολιτιστικής κληρονομιάς σε απάντηση 

στην κλιματική αλλαγή. 

 Σκοπός είναι η αναζήτηση των 

στρατηγικών, μεθοδολογιών και 

εργαλείων που χρειάζονται για να 

καταστεί δυναμική και βιώσιμη η 

κληρονομιά της Ευρώπης ως απάντηση 

στην κλιματική αλλαγή. Θα υπάρξει 

επίσης ιδιαίτερη φροντίδα για να 

κατανοηθεί καλύτερα πώς οι κοινότητες 

αντιλαμβάνονται, προσαρμόζονται και 

ανταποκρίνονται στα μεταβαλλόμενα 

περιβάλλοντα και στα πιο συνήθη ακραία 

γεγονότα. 

Αιτιολόγηση 

Τα ιστορικά κτήρια (και οι συλλογές) είναι ένα μείζον θέμα τόσο από πλευράς πολιτιστικής 

κληρονομιάς όσο και κλιματικής αλλαγής. Τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται 

από την Ευρώπη θα πρέπει να βρουν πώς να προσαρμόσουν ιστορικά αντικείμενα και κτήρια 

έτσι ώστε να τα καταστήσουν πιο ανθεκτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, 

στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να αναστηλωθούν εγκαταλελειμμένα κτήρια και να δούμε 

πως αποφασίζουν οι κοινότητες το τί προστατεύουν. 

 

Τροπολογία  68 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 

μείζονες κοινωνικοοικονομικές 

προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 

σημαντικά το μέλλον της - όπως οι 

αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 

αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 

και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 

του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 

κουλτούρας καινοτομίας και 

δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 

επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση 

ασφάλειας και ελευθερίας, η εμπιστοσύνη 

στους δημοκρατικούς θεσμούς και μεταξύ 

πολιτών εντός και εκτός συνόρων. Οι εν 

λόγω προκλήσεις είναι τεράστιες και 

απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. 

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 

μείζονες κοινωνικοοικονομικές 

προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 

σημαντικά το μέλλον της, όπως οι 

αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 

αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση και η 

δημογραφική αλλαγή, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 

και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 

του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 

κουλτούρας καινοτομίας και 

δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 

επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση της 

πολιτιστικά βιώσιμης ανάπτυξης, της 

εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς 

θεσμούς και μεταξύ πολιτών εντός και 

εκτός συνόρων. Επιπλέον, ο ρόλος των 

δημόσιων κοινωνικών πολιτικών στην 

Ευρώπη γίνεται ολοένα και περισσότερο 

αντιληπτός ως στοιχείο κρίσιμης 

σημασίας για τη βιωσιμότητα του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου αυτού 

καθαυτού. Οι εν λόγω προκλήσεις είναι 

τεράστιες και απαιτούν ένα όλο και πιο 

πολυσύνθετο μείγμα ποικιλόμορφων αλλά 

και κοινών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων, 

βασισμένων στην κοινή επιστημονική 

γνώση που μόνο οι κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες μπορούν να 

προσφέρουν. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 

λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 

απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 

ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 

έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 

λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 

απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 

ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 

έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 
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μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 

καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 

πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 

επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 

Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 

υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 

που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 

προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 

επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 

αλληλεγγύης, συντονισμού και 

δημιουργικότητας που καθιστούν την 

Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 

ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 

σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 

κόσμου. Απαιτείται μια περισσότερο 

στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 

με τρίτες χώρες. Τέλος, επειδή οι πολιτικές 

ασφαλείας πρέπει να αλληλεπιδρούν με 

διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές, η 

ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 

έρευνας με αντικείμενο την ασφάλεια θα 

αποτελέσει σημαντική πτυχή της εν λόγω 

πρόκλησης. 

μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 

καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 

πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 

επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 

Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 

υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 

που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 

προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 

επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 

αλληλεγγύης, συντονισμού και 

δημιουργικότητας που καθιστούν την 

Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 

ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 

σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 

κόσμου. Αυτό απαιτεί επικεντρωμένο 

ενδιαφέρον στην πολιτιστική κληρονομιά 

της Ευρώπης και μια προσέγγιση η οποία 

να εντοπίζει δραστηριότητες που να 

ανανεώνουν και φέρνουν κοντά τον 

κόσμο μεταξύ των κοινοτήτων. 

Απαιτείται επίσης μια περισσότερο 

στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 

με τρίτες χώρες. Τέλος, επειδή οι πολιτικές 

ασφαλείας πρέπει να αλληλεπιδρούν με 

διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές, η 

ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 

έρευνας με αντικείμενο την ασφάλεια θα 

αποτελέσει σημαντική πτυχή της εν λόγω 

πρόκλησης. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1. – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 

καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής 

και πολιτικής ένταξης και της θετικής 

διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 

Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 

μέσω της επιστήμης αιχμής και της 

διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 

προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Η 

έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 

επιστημών μπορεί να διαδραματίσει εν 

προκειμένω σημαντικό ρόλο. Η έρευνα θα 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας 

καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής, 

πολιτιστικής και πολιτικής ένταξης και 

της θετικής διαπολιτισμικής δυναμικής 

εντός της Ευρώπης  ώστε να αποκτηθεί 

καλύτερη κατανόηση των κοινωνιακών 

αλλαγών στην Ευρώπη και με τους 

διεθνείς εταίρους, μέσω της επιστήμης 

αιχμής και της διεπιστημονικότητας, της 

τεχνολογικής προόδου και οργανωτικών 

καινοτομιών. Η έρευνα στον τομέα των 
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στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης 

πολιτικής στον σχεδιασμό πολιτικών που 

καταπολεμούν τη φτώχεια και 

προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 

μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 

ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 

όπως η ανισότητα των φύλων ή το 

ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα καινοτομίας, 

καθώς και σε σχέση με άλλες περιοχές του 

πλανήτη. Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην 

υλοποίηση και προσαρμογή της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην 

ευρεία εξωτερική δράση της Ένωσης. Θα 

ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή 

της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020». 

ανθρωπιστικών επιστημών θα έπρεπε να 

διαδραματίσει καίριο ρόλο στον τομέα 

αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της έρευνας για 

τις συνέπειες των κοινωνιακών αλλαγών 

στην ευζωία και την ποιότητα ζωής των 

ατόμων, των οικογενειών και των 

κοινωνιών και, συνεπώς, πρέπει να 

χρηματοδοτείται καταλλήλως. Η έρευνα 

στον τομέα των ανθρωπιστικών 

επιστημών μπορεί επίσης να αποκαλύψει, 

αναπτύξει, διαφυλάξει και ορίσει την 

πολυδιάστατη ευρωπαϊκή πολιτιστική 

κληρονομιά, δημιουργώντας νέους 

επιστημονικούς κλάδους, νέα πεδία 

καινοτομίας και θέσεις απασχόλησης. 

Υπάρχει ανάγκη για διεύρυνση του 

γνωστικού πεδίου στους τομείς του 

κοινωνικού αποκλεισμού, της υγείας, των 

δημογραφικών αλλαγών και της 

γήρανσης της κοινωνίας, των ρυθμών 

ζωής, των οικογενειακών παραδόσεων, 

της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς, της σωματικής άσκησης, 

της μετανάστευσης και της 

κοινωνικότητας, της εκπαίδευσης και της 

διά βίου μάθησης, της πολυγλωσσίας και 

της δυναμικής της διακυβέρνησης. Η 

έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 

και κοινωνικών επιστημών μπορεί να 

διαδραματίσει εν προκειμένω σημαντικό 

ρόλο. Η έρευνα θα στηρίξει τους 

υπευθύνους χάραξης πολιτικής στον 

σχεδιασμό πολιτικών και στον εντοπισμό 

δράσεων που καταπολεμούν τη φτώχεια 

και προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 

μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 

ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 

όπως η ανισότητα των φύλων ή το 

ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα καινοτομίας, 

καθώς και σε σχέση με άλλες περιοχές του 

πλανήτη, μέσω της μελέτης και της 

σύγκρισης της πολιτιστικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας και των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών. 

Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην υλοποίηση 

και προσαρμογή της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και στην ευρεία 

εξωτερική δράση της Ένωσης. Θα 
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ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή 

της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1. – παράγραφος 2 – 

στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) η ανάπτυξη μορφών αμοιβαίας 

γνώσης και κατανόησης μέσω του 

διαπολιτισμικού διαλόγου· 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος ΙV – σημείο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κύριοι τομείς αρμοδιότητας του ΚΚΕρ 

θα είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το 

περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η 

γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η 

υγεία και η προστασία των καταναλωτών, 

οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, τα υλικά αναφοράς, και η 

υλική ασφάλεια και η προστασία 

προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του 

πυρηνικού τομέα, στο πρόγραμμα 

Ευρατόμ). 

Οι κύριοι τομείς αρμοδιότητας του ΚΚΕρ 

θα είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το 

περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η 

γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η 

υγεία και η προστασία των καταναλωτών, 

η προστασία της ιστορικής, 

καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς, οι τεχνολογίες των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών, τα 

υλικά αναφοράς, και η υλική ασφάλεια και 

η προστασία προσώπων 

(συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού 

τομέα, στο πρόγραμμα Ευρατόμ). 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 

θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 

αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 

καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 

την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της 

καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 

δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 

προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 

και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 

επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 

ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 

2020» και κυρίως των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 

«Νεολαία σε κίνηση». 

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 

θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 

αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 

καινοτομίας που ενθαρρύνει την Ένωση 

να γίνει πιο ανταγωνιστική. Θα το πράξει 

προωθώντας την ενσωμάτωση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 

της καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 

δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 

προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 

και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 

επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 

ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 

2020» και κυρίως των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 

«Νεολαία σε κίνηση». Επομένως, η 

χρηματοδοτική συνεισφορά που ορίζεται 

στο Παράρτημα ΙΙ είναι καίριας 

σημασίας.  
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 

(2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Piotr Borys 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

O κανονισμός αυτός αποτελεί τμήμα της νομοθετικής δέσμης «Ορίζοντας 2020» που 

υποβλήθηκε από την Επιτροπή το Νοέμβριο του 2011. Ο σκοπός της εν λόγω δέσμης είναι να 

θεσπίσει ένα πρόγραμμα πλαίσιο όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 

2014-2020. 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Ο σκοπός είναι να προσαρμοστεί η ΕΕ σε 

έναν μεταβαλλόμενο κόσμο ακολουθώντας μία πολιτική έρευνας η οποία θα της δώσει 

ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας, θα δημιουργήσει με αυτό τον τρόπο θέσεις 

απασχόλησης και θα αναθερμάνει την οικονομία. 

Ο παρών κανονισμός συνιστά το βασικό μέσο της δέσμης «Ορίζοντας 2020». Με αυτόν 

θεσπίζεται το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Ως κύριος κανονισμός, 

υπόκειται το μέσο αυτό στη διαδικασία συναπόφασης. 

Το ενδιαφέρον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για τον εν λόγω κανονισμό περιορίζεται 

κυρίως στα δεοντολογικά προβλήματα δεδομένου ότι στην αρμοδιότητά της υπάγονται 

ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες. Η επιτροπή περιόρισε για το 

λόγο αυτό τις τροπολογίες της σε δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν από την πρόταση 

κανονισμού. 

Το βασικό επίμαχο ζήτημα δεοντολογίας αφορά την χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών 

βλαστοκυττάρων για ερευνητικούς σκοπούς. Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007-2013) 

εγκρίθηκε αφού επετεύχθη λεπτός συμβιβασμός σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η παρούσα 

γνωμοδότηση αποβλέπει στην αντιμετώπιση του προβλήματος επιδιώκοντας ταυτόχρονα 
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μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. 

Η επιτροπή προτείνει, ως εκ τούτου, η έρευνα που συνεπάγεται είτε την καταστροφή 

ανθρωπίνων εμβρύων είτε την χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων να 

αποκλειστεί πλήρως από χρηματοδότηση της Ένωσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα εναπόκειται 

στα επιμέρους κράτη μέλη να αποφασίζουν, αναλόγως με τους δεοντολογικούς τους κανόνες, 

κατά πόσο θα χρηματοδοτούν τέτοιες ερευνητικές δραστηριότητες από τον εθνικό τους 

προϋπολογισμό. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 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 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Η έρευνα και η καινοτομία 

βασίζονται συχνά στην ικανότητα των 

επιστημόνων, των ερευνητικών 

ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 

πολιτών να έχουν πρόσβαση σε 

επιστημονικές πληροφορίες, να τις 

ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 

Για να ενισχυθούν η διάδοση και η 

αξιοποίηση των γνώσεων, η βιώσιμη 

πρόσβαση σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, η οποία περιλαμβάνεται 

ήδη στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, θα 

πρέπει να αποτελέσει τη γενική αρχή για 

τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που 

λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 

πειραματιστεί με την επιγραμμική 

ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 

δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 

στο πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενων 
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ερευνών, ούτως ώστε η ανοικτή 

πρόσβαση σε ανάλογα δεδομένα να 

καταστεί ο γενικός κανόνας έως το 2020. 

Το κόστος της δημοσίευσης μπορεί, κατά 

περίπτωση, να καλύπτεται από τον 

προϋπολογισμό του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  2 

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 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 πρέπει 

επίσης να τηρούν τις νομικές ή 

διοικητικές διατάξεις και τα ήθη των 

κρατών μελών. Όλες οι δραστηριότητες 

πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 

168 της ΣΛΕΕ και με το άρθρο 35 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

άσκηση του δικαιώματος ενός εκάστου 

να έχει πρόσβαση σε προληπτική ιατρική 

φροντίδα καθώς και σε ιατρική 

περίθαλψη υπό τους όρους που 

καθορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες 

και πρακτικές. 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία τονίζει ότι η έρευνα εξακολουθεί να υπάγεται στο εθνικό δίκαιο. 

 

Τροπολογία  3 

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 

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 απαγορεύεται. 

(25) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των εθνικών δικαίων ως προς την 

έρευνα που κάνει χρήση ανθρώπινων 

εμβρύων και ανθρώπινων εμβρυϊκών 

βλαστοκυττάρων. Η πολιτική της Ένωσης 

δεν πρέπει να επιδιώκει την εναρμόνιση 

των εθνικών νομοθεσιών. Στο πλαίσιο 

του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, η 

Επιτροπή δήλωσε ότι "θα εξακολουθήσει 

να εφαρμόζει την τρέχουσα πρακτική και 

δεν θα υποβάλει στην κανονιστική 

επιτροπή προτάσεις έργων που θα 

περιλαμβάνουν ερευνητικές 

δραστηριότητες με τις οποίες 

καταστρέφονται ανθρώπινα έμβρυα, 

μεταξύ άλλων για την εξασφάλιση 

βλαστοκυττάρων"1. Η δέσμευση αυτή 

πρέπει να ενσωματωθεί στον παρόντα 

κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η βεβαιότητα δικαίου. Η Επιτροπή πρέπει 

να στηρίζει ενεργά την έρευνα που 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών 

λύσεων όσον αφορά την χρήση των 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 

 __________________ 

 1 Σημείο 12 των δηλώσεων της 

Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 6, που 

προσαρτήθηκε 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(2007-2013) (ΕΕ L 412, 
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30.12.2006, σ. 1.). 

Αιτιολόγηση 

Ο σκοπός της τροπολογίας είναι να προσδοθεί νομική ισχύς στη δέσμευση της Επιτροπής όσον 

αφορά την έρευνα στον τομέα βλαστοκυττάρων. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

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. 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

της επίτευξης και της λειτουργίας του 

ΕΧΕ, στην ανάπτυξη της έρευνας στον 

τομέα των νομικών συστημάτων των 

κρατών μελών, 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. 

Αιτιολόγηση 

Υπό το φως των νομικών και δεοντολογικών προβλημάτων που παρουσιάζουν ορισμένα είδη 

έρευνας, η νομική έρευνα πρέπει επίσης να χρηματοδοτηθεί βάσει της πρότασης. 

 

Τροπολογία  5 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Σε ερευνητικά έργα με τη συμμετοχή 

ανθρώπων ως αντικειμένων της έρευνας 

ή ως τελικών χρηστών, το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» διασφαλίζει 

την ίση μεταχείριση όλων των 

συμμετεχόντων και κοινωνικών ομάδων. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15 α 

 Ανοικτή πρόσβαση 

 Για να προωθηθούν η αξιοποίηση και η 

διάδοση των αποτελεσμάτων και να 

τονωθεί, κατά συνέπεια, η ευρωπαϊκή 

καινοτομία, προωθείται η βιώσιμη 

ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις που 

πηγάζουν από έρευνες 

χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»  ενώ 

ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για να 

διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαίοι 

επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να 

δημοσιεύουν το έργο τους στα πλέον 

έγκυρα περιοδικά και άλλα φόρα. 

Ταυτόχρονα μπορεί να προαχθεί η 

ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 

δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 

στο πλαίσιο ερευνών που 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

 Οσάκις οι δημοσιεύσεις που προκύπτουν 

από το «Ορίζοντας 2020» πρόκειται να 

δημοσιευθούν σε μορφότυπο ανοικτής 

πρόσβασης, ελεύθερο προς ανάγνωση, η 

δαπάνη δημοσίευσης καλύπτεται από τον 
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προϋπολογισμό του «Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 

δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 

πρωτοκόλλων της. 

1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 

δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 

πρωτοκόλλων της, της δήλωσης του 

Ελσίνκι σχετικά με τους κανόνες 

δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα στην 

οποία συμμετέχουν άνθρωποι της 

Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης, της 

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

της 4ης Απριλίου 1997 για την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση με 

τις εφαρμογές της βιολογίας και της 

ιατρικής και των πρόσθετων 

πρωτοκόλλων της, και του ψηφίσματος 

αριθ. 59/280 της Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωμένων Εθνών της 8ης Μαρτίου 2005 

σχετικά με την κλωνοποίηση του 

ανθρώπου. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 

αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 

(γ) δραστηριότητες που αποβλέπουν στη 

δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων 
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εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 

σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης 

βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω 

μεταφοράς πυρήνων σωματικών 

κυττάρων· 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή 

για τον σκοπό της εξασφάλισης 

βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω 

μεταφοράς πυρήνων σωματικών 

κυττάρων· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) έρευνα που συνεπάγεται την 

καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων· 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποκλείει την χρηματοδότηση της έρευνας που συνεπάγεται την καταστροφή 

ανθρωπίνων εμβρύων. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γβ) έρευνα με την χρήση ανθρώπινων 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποκλείει την χρηματοδότηση της έρευνας με την χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών 

βλαστοκυττάρων. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 

εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα 

άλλων τύπων μπορεί να χρηματοδοτείται 
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χρηματοδοτείται αναλόγως του 

περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 

και του νομικού πλαισίου των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 

χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 

ερευνητικές δραστηριότητες που 

απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 

Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 

σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 

απαγορευθεί. 

αναλόγως του περιεχομένου της 

επιστημονικής πρότασης και του νομικού 

πλαισίου των συμμετεχόντων κρατών 

μελών. Καμία χρηματοδότηση δεν 

χορηγείται για ερευνητικές δραστηριότητες 

που απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. 

Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 

σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 

απαγορευθεί. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τροπολογία που απορρέει από την απαγόρευση της χρηματοδότησης της έρευνας 

με την χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 

αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 

πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 

προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 

εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 

ευρήματα· 

(γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 

αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 

πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 

προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 

εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 

ευρήματα, καθώς και, κατά περίπτωση, η 

κοινοποίηση και διάδοσή τους στην 

επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ 

κοινό· 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία  «Ορίζοντας 

2020» (2014-2020) 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Αντιγόνη Παπαδοπούλου 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 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 

(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 και οι ερευνήτριες, οι 

επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογία 

κυκλοφορούν ελεύθερα, με βάση την ίση 

μεταχείριση από νομικής και 

επαγγελματικής άποψης, και την 
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ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 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. 

ενθάρρυνση της Ένωσης να καταστεί 

ανταγωνιστικότερη, συμπεριλαμβανομένης 

της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 

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, να 

προωθεί την κατάρτιση και την 

κινητικότητα που είναι απαραίτητες για 

την ανάπτυξη του επαγγέλματος του 

ευρωπαίου ερευνητή και να λαμβάνει 

μέτρα για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων και την ενσωμάτων της 

διάστασης του φύλου στην έρευνα και την 

καινοτομία. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
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πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας». 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας», για άνδρες και γυναίκες 

επιστήμονες, με στόχο την πρωτοποριακή 

έρευνα και την καινοτομία στο ανώτατο 

επίπεδο ποιότητας. Το «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να προωθήσει κύκλους 

μαθημάτων κατάρτισης σε περιφερειακό 

επίπεδο για την διευκόλυνση της 

πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις 

υψηλής εξειδίκευσης του τομέα της 

έρευνας και της καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Η Ένωση ενέκρινε στις 21 

Σεπτεμβρίου 2010 τη στρατηγική για την 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

2010-2015, σύμφωνα με την οποία «για 

να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης 

2020, ειδικότερα η έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η 

δεξαμενή δυναμικότητας και ταλέντου 

των γυναικών χρειάζεται να 

χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη έκταση 

και πιο αποτελεσματικά» Στο πλαίσιο 

αυτό πρέπει η ενσωμάτωση της 
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διάστασης του φύλου να καταστεί 

κεντρική προτεραιότητα κατά τον 

συνολικό σχεδιασμό των επιλέξιμων 

θεματικών τομέων, προγραμμάτων, 

μέσων και κριτηρίων για τα έργα σε όλες 

τις φάσεις τους: από το στάδιο της 

πρότασης έως την αξιολόγηση, την 

υλοποίηση και την παρακολούθηση. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στη συνεδρίασή του της 4ης 

Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να 

αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα 

εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και 

επενδύσεων για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ 

έως το 2014 και να επιτύχει μια 

πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας 

και καινοτομίας. 

(4) Στη συνεδρίασή του της 4ης 

Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού 

στρατηγικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να 

αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα 

εμπόδια στην προσέλκυση ταλαντούχων 

ανδρών και γυναικών και επενδύσεων για 

την ολοκλήρωση του ΕΧΕ έως το 2014 και 

να επιτύχει μια πραγματική ενιαία αγορά 

γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  5 

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 

(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 
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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. 

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 στην πλήρη αξιοποίηση και την 

επιστημονική αριστεία των νέων 

ταλαντούχων συμμετεχόντων, ανδρών και 

γυναικών, από όλη την Ευρώπη, ούτως 

·ώστε να αυξηθεί το μερίδιο των 

γυναικών που συμμετέχουν σε 

επιδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα 

έρευνας και καινοτομίας, 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. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Η διάσταση του φύλου πρέπει να 

περιλαμβάνεται σε τρεις προτεραιότητες 

του «Ορίζοντας 2020»: την επιστήμη 

αριστείας, τη βιομηχανική υπεροχή και 

τις κοινωνιακές αλλαγές, καθώς και σε 

όλες τις κοινωνιακές προκλήσεις που 

έχουν προσδιοριστεί, ως άξονας 

ενσωματωμένος στη βασική έρευνα, την 

έρευνα δράσης και τους ανθρώπινους 

πόρους. Η διάσταση του φύλου πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνεται στην κατανομή 

της χρηματοδότησης, μέσω της χρήσης 

δεικτών βάσει φύλου, για μια πιο 
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ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στην 

έρευνα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ· 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης ήδη 

από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσον 

αφορά τα επαγγέλματα του τομέα των 

επιστημών, προκειμένου να έχουν οι νέες 

γυναίκες τη δυνατότητα να στραφούν 

προς τον τομέα της επιστήμης, ο οποίος 

εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό 

ανδροκρατούμενος. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 

ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 

πολιτικών και της κοινωνίας. Ως εκ 

τούτου, τα θεματολόγια πρέπει να 

θεσπιστούν σε στενή συνεργασία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 

σχετικούς τομείς, και να υπάρχει επαρκής 

ευελιξία για νέες εξελίξεις. Η εξωτερική 

παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται 

σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις 

σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές 

Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 

πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 

και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 

ευκαιρίες και ανάγκες των πολιτών, της 

κοινωνίας, των πολιτικών, της επιστήμης, 

της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Τα 

θεματολόγια πρέπει να θεσπιστούν σε 

στενή συνεργασία με όλα τα συναφή 

ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 

σχετικούς τομείς, περιλαμβανομένων 

εκπροσώπων της επιστημονικής 

κοινότητας, ερευνητών και ερευνητριών, 

του δημοσίου τομέα, των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών που 

αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τομέα 

της ισότητας των φύλων και των 

δικαιωμάτων των γυναικών και των 

ΜΜΕ. Πρέπει να υπάρχει επαρκής 

ευελιξία για νέες εξελίξεις. Η 
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καινοτομίας. ισορροπημένη εξωτερική παροχή 

συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται σε 

συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις 

σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές 

Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 

πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 

και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 

καινοτομίας διασφαλίζοντας ωστόσο την 

αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η 

δέσμευση για την ενσωμάτωση της 

ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές 

της Ένωσης πρέπει να τηρείται δεόντως 

στην πολιτική, τον σχεδιασμό και την 

αξιολόγηση των έργων. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να συμβάλλει στην 

ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 

ερευνητή στην Ένωση. Πρέπει να δοθεί η 

δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 

του Ερευνητή και στον Κώδικα 

Δεοντολογίας για την πρόσληψη 

ερευνητών, καθώς και σε άλλα σχετικά 

πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, 

με σεβασμό στον προαιρετικό τους 

χαρακτήρα. 

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να συμβάλλει στην 

ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 

ερευνητή στην Ένωση. Πρέπει να δοθεί η 

δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 

του Ερευνητή και στον Κώδικα 

Δεοντολογίας για την πρόσληψη 

ερευνητών και ερευνητριών, καθώς και σε 

άλλα σχετικά πλαίσια αναφοράς που 

ορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας, με σεβασμό στον 

προαιρετικό τους χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Η γυάλινη οροφή εξακολουθεί να 

συνιστά εμπόδιο για τις γυναίκες που 
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επιθυμούν να ακολουθήσουν 

σταδιοδρομία στην επιστήμη και την 

έρευνα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται 

σημαντικά σε ορισμένους κλάδους, όπως 

είναι η μηχανική και οι τεχνολογίες, και 

δεν υπάρχει τάση για μείωση της 

μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο 

φύλων. Το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει για αυτόν 

τον λόγο να διορθώσει τις ανισορροπίες 

όσον αφορά τη συμμετοχή γυναικών 

επιστημόνων σε όλα τα στάδια της 

ερευνητικής σταδιοδρομίας και σε 

διάφορους ερευνητικούς τομείς. 

 
 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην έρευνα και την καινοτομία, 

αντιμετωπίζοντας ιδίως τα βαθύτερα 

αίτια της ανισότητας των δύο φύλων, 

αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των 

ερευνητών και των ερευνητριών, καθώς 

και ενσωματώνοντας τη διάσταση του 

φύλου στο περιεχόμενο των έργων 

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 

έρευνας και να τονωθεί η καινοτομία.  Οι 

δραστηριότητες πρέπει επίσης να 

αποσκοπούν στην εφαρμογή των αρχών 

που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών 

και ανδρών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 

2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ. 

(23) Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην έρευνα και την καινοτομία, 

εντοπίζοντας και αίροντας τα κύρια αίτια 

της ανισότητας των δύο φύλων, 

αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό υψηλού 

επαγγελματισμού και προσόντων των 

ερευνητών και των ερευνητριών, καθώς 

και ενσωματώνοντας τη διάσταση του 

φύλου στο περιεχόμενο των έργων, στην 

εφαρμογή και στην αξιολόγηση, στην 

πρόσληψη και στη σύνθεση των 

ερευνητικών ομάδων και στη 

χρηματοδότηση, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να 

τονωθεί η καινοτομία και συνεπώς να 

καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες πιο 

ανταγωνιστικές και δυναμικές. Οι 

δραστηριότητες πρέπει επίσης να 

αποσκοπούν στην εφαρμογή των αρχών 

που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών 
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και ανδρών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 

2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Οι δραστηριότητες του «Ορίζοντας 

2020» θα πρέπει να υπερβούν όλα τα 

εμπόδια που δημιουργεί το φαινόμενο της 

«γυάλινης οροφής», τα οποία οδηγούν σε 

ανεπαρκή εκπροσώπηση των 

ερευνητριών στις ηγετικές θέσεις στον 

τομέα της έρευνας και καινοτομίας·  

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23β) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα πρέπει να διασφαλίζει την 

ισόρροπη χρηματοδότηση επιστημονικών 

προγραμμάτων που διεξάγονται τόσο από 

ερευνητές όσο και από ερευνήτριες. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23γ) Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

γυναικών σε όλα τα ευρωπαϊκά 

ερευνητικά έργα και τους επιστημονικούς 

κλάδους, όχι μόνο στις συμβουλευτικές 

ομάδες και στους αξιολογητές, αλλά και 
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σε όλες τις δομές που σχετίζονται με το 

«Ορίζοντας 2020» (ΕΙΚΤ, ΕΣΕ, ΚΚΕρ, 

διευθύνουσες ομάδες, ομάδες υψηλού 

επιπέδου, ομάδες εμπειρογνωμόνων, 

κ.λπ.), καθώς επίσης στα πανεπιστήμια 

και στα ερευνητικά ιδρύματα. 

 

Τροπολογία  15 

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 σέβονται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα όσον αφορά τη δεοντολογία 

καθώς και τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα. Θα ληφθούν υπόψη οι 

γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για 

τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες 

τεχνολογίες, καθώς και η γνωμοδότηση 

του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 

Ισότητα των Φύλων. 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. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας (30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
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2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 

και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 

και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και 

της ύψιστης προτεραιότητας της 

ισότητας των φύλων. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Είναι σημαντικό να διασφαλισθούν η 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 

και φιλική προς το χρήστη υλοποίησή του, 

διασφαλίζοντας επίσης παράλληλα την 

ασφάλεια δικαίου και την προσβασιμότητα 

του προγράμματος σε όλους τους 

συμμετέχοντες. Είναι ανάγκη να 

διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος 

δημοσιονομικός κανονισμός] και προς τις 

απαιτήσεις απλούστευσης και βελτίωσης 

των κανονιστικών ρυθμίσεων. 

(34) Είναι σημαντικό να διασφαλισθούν η 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 

και φιλική προς το χρήστη υλοποίησή του, 

διασφαλίζοντας επίσης παράλληλα την 

ασφάλεια δικαίου και την προσβασιμότητα 

του προγράμματος σε όλους τους 

συμμετέχοντες. Τα κράτη μέλη και η 

Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 

διάσταση του φύλου και η ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών 

ενσωματώνονται στις δραστηριότητες 

και σε όλες τις φάσεις της προετοιμασίας, 

του προγραμματισμού, της υλοποίησης, 

της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης μέσω μεθόδων αξιολόγησης 

της συνεκτίμησης της διάστασης του 

φύλου στον προϋπολογισμό. Είναι ανάγκη 

να διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τον 
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κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος 

δημοσιονομικός κανονισμός] και προς τις 

απαιτήσεις απλούστευσης και βελτίωσης 

των κανονιστικών ρυθμίσεων. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η διάσταση του φύλου θα πρέπει να 

ενσωματωθεί πλήρως στους κανόνες 

συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας 

2020 - το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 

Έρευνα και την Καινοτομία (2014-

2020)». 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 

και την καινοτομία σε ολόκληρη την 

Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 

χρηματοδότηση της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 

τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί 

δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 

εισαγωγή του παραρτήματος Ι. 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

μιας οικονομίας βασιζόμενης στην ισότητα 

των φύλων, τη γνώση και την καινοτομία 

σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας 

επαρκή πρόσθετη χρηματοδότηση της 

έρευνας, της ανάπτυξης και της 

καινοτομίας και χρησιμοποιώντας το 

πλήρες δυναμικό και την αριστεία στην 

επιστήμη όλων των ευρωπαίων 

επιστημόνων, περιλαμβανομένων των 

γυναικών. Ως εκ τούτου, θα στηρίξει την 

υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» και άλλων πολιτικών της Ένωσης, 

καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι 

σχετικοί δείκτες επιδόσεων παρατίθενται 

στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να θέσει ως στόχο 

προτεραιότητας την επίτευξη μίας πιο 

ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών 

στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω 

εκστρατειών πληροφόρησης που 

αποσκοπούν να φέρουν πιο κοντά τις 

γυναίκες στον τομέα της επιστημονικής 

κατάρτισης και καταδεικνύοντας τις 

επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν 

στον τομέα της έρευνας και της 

ανάπτυξης. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» προωθεί την ισότητα των φύλων 

υποστηρίζοντας αλλαγές στην οργάνωση 

των ερευνητικών ιδρυμάτων και στο 

περιεχόμενο και τη σχεδίαση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η ισότητα 

των φύλων αντιμετωπίζεται ως οριζόντιο 

ζήτημα προκειμένου να διορθωθούν οι 

ανισορροπίες μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και προκειμένου να 

ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στον 

προγραμματισμό και το περιεχόμενο της 

έρευνας και καινοτομίας. Οι οικονομικές 

και κοινωνικές διαφορές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών θα πρέπει να 

αντανακλώνται επαρκώς στο σχεδιασμό, 

το περιεχόμενο και την εκτέλεση των 

ερευνητικών προγραμμάτων. Πρέπει να 

δοθεί επαρκής προσοχή στην εξασφάλιση 

μεγαλύτερης συμμετοχής γυναικών 

επιστημόνων στην έρευνα και στη 
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διαδικασία χάραξης πολιτικής στον 

τομέα της έρευνας. 

 
 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

τονίζει τη σπουδαιότητα της προώθησης 

τομέων έρευνας χωρίς διακρίσεις λόγω 

φύλου. Μέσω των πανεπιστημίων, των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 

κρατών μελών, το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» αποσκοπεί στην 

προώθηση τόσο της επιστήμης ως πεδίου 

ενδιαφέροντος και για τα δύο φύλα από 

τα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης, όσο 

και της εικόνας των ερευνητριών ως 

προτύπων ρόλου. Μέσω ενημερωτικών 

εκστρατειών, θα παρέχονται πληροφορίες 

σχετικά με τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για να γίνει κάποιος 

ερευνητής, και τις ευκαιρίες που 

προσφέρονται στον τομέα της έρευνας· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iii α) σέβονται τις αρχές της μη 

διακριτικής μεταχείρισης, της ισότητας 

των φύλων και των ίσων ευκαιριών· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 

διαδραστικές διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 

έρευνα και καινοτομία. 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου από 

ευρύ φάσμα τομέων και ειδικοτήτων 

(περιλαμβανομένων εκπροσώπων της 

κοινωνίας των πολιτών), που έχουν 

συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 

διαδραστικές διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν την εφαρμογή της 

υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας. 

Ιδίως περιλαμβάνονται δραστηριότητες 

που προωθούν την ισόρροπη 

εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε 

ερευνητικές ομάδες και την επαρκή 

ενσωμάτωση αναλύσεων ως προς το 

βιολογικό και κοινωνικό φύλο στο 

περιεχόμενο της έρευνας. Κατά τη 

σύσταση των συμβουλευτικών ομάδων 

επιδιώκεται η ισόρροπη εκπροσώπηση 

των φύλων. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η διάσταση του φύλου στον τομέα 

της έρευνας και της καινοτομίας είναι 

σημαντικό να αντιμετωπισθεί ως 

αναπόσπαστο μέρος προτάσεων που 

στοχεύουν στη διασφάλιση του 

υψηλότερου δυνατού επιπέδου 

επιστημονικής ποιότητας. Το πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» εξασφαλίζει 
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ότι η διάσταση του φύλου λαμβάνεται 

δεόντως υπόψη στο περιεχόμενο της 

έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας από τον 

καθορισμό προτεραιοτήτων έως την 

κατάρτιση προσκλήσεων για την υποβολή 

προτάσεων, την αξιολόγηση και 

παρακολούθηση προγραμμάτων και 

έργων, τις διαπραγματεύσεις και τις 

συμφωνίες. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων και οι ομάδες υψηλού 

επιπέδου που συγκροτούνται από την 

Επιτροπή να πληρούν τις απαιτήσεις της 

ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και 

γυναικών. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στις κοινωνικές, οικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 

πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 

γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 

τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 

εφαρμογής στην αγορά, στη 

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 

στην ευρεία συνεργασία μεταξύ δημοσίων 

αρχών, ερευνητών, κοινωνίας των 
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της επίτευξης και της λειτουργίας του 

ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 

στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 

συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 

δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 

ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 

ερευνητή και στη διευκόλυνση της 

διασυνοριακής και διατομεακής 

κινητικότητας των ερευνητών. 

πολιτών και επιχειρήσεων, 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 επίτευξη της 

ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο 

φύλων, την ενίσχυση της ελκυστικότητας 

του επαγγέλματος του ερευνητή, ιδίως 

ανάμεσα στις γυναίκες και στη 

διευκόλυνση της διασυνοριακής και 

διατομεακής κινητικότητας των 

ερευνητών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις 

ερευνήτριες. Κάθε πρόγραμμα εργασίας 

περιλαμβάνει ειδικό τμήμα στο οποίο 

περιγράφεται η δράση που προβλέπεται 

για να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες 

στην εκπροσώπηση των φύλων και για να 

ενσωματωθεί σε αυτό η διάσταση του 

φύλου. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται 

επίσης σε επίπεδο έργου στο πλαίσιο των 

διατάξεων περί συμφωνιών 

επιχορήγησης. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Δεδομένου του χαμηλού ποσοστού 

συμμετοχής των ερευνητριών στο 6ο και 

στο 7ο ΠΠ, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020» αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό 

παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για 

επαγγελματική εξέλιξη τόσο στους 

ερευνητές όσο και στις ερευνήτριες, με 

έμφαση στην κινητικότητά τους και 

στους τρόπους συμβιβασμού 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 

προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 

και τη διάσταση των δύο φύλων στο 

περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας· 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα διασφαλίσει την ισότητα των 

φύλων και την αποτελεσματική προώθηση 

της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο 

της έρευνας και της καινοτομίας και σε 

όλα τα στάδια εφαρμογής των έργων: τη 

σύλληψη, την πρόταση, την αξιολόγηση, 

τη διαχείριση, την παρακολούθηση των 

έργων, καθώς και την ισόρροπη 

εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα 

προγράμματα, στις επιτροπές 

αξιολόγησης, στις ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, καθώς 

και σε τυχόν φορείς λήψης αποφάσεων 

που υπάρχουν ή δημιουργούνται για την 

υλοποίησή του, προωθώντας την 

πρόσβαση των γυναικών στην 

εκπαίδευση και στα επαγγέλματα του 

τομέα των επιστημών, και την 

επαγγελματική τους εξέλιξη σε όλες τις 

πτυχές της έρευνας και της καινοτομίας. 

Προς τον σκοπό αυτό θα καθοριστούν 

στόχοι και θα καταρτιστούν και θα 

εφαρμοστούν αποτελεσματικά σχέδια για 

την επίτευξή τους. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να 

είναι υποχρεωτικές οι παρακάτω 

δράσεις: 

 1. Η καθιέρωση της ισόρροπης 

εκπροσώπησης των δύο φύλων ως 

κριτηρίου για την αξιολόγηση του έργου:  

που πρέπει να λαμβάνεται επαρκώς 

υπόψη στον σχεδιασμό του έργου. Για τον 

σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστεί 

ελάχιστο όριο στη σύνθεση της 
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ερευνητικής ομάδας, όσον αφορά τα 

μέλη, τους συντονιστές και τους 

επικεφαλής των επιμέρους τομέων της. 

 2. Προώθηση και παρακολούθηση της 

κατάρτισης αξιολογητών και 

εμπειρογνωμόνων: εάν η ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων συνιστά 

υποχρεωτικό κριτήριο, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό όσοι καλούνται να 

αξιολογήσουν τα έργα να καταρτίζονται 

υποχρεωτικά όσον αφορά το 

συγκεκριμένο θέμα. 

 3. Προώθηση της ανάληψης ηγετικών 

θέσεων από γυναίκες στην επιστήμη και 

την έρευνα μέσω: 

 α) της παρακολούθησης της 

εκπροσώπησης των γυναικών σε βασικές 

θέσεις λήψης αποφάσεων σε ερευνητικά 

ιδρύματα και κέντρα· 

 β) της δημιουργίας μιας βάσης 

δεδομένων και της συστηματικής 

διάδοσης πληροφοριών σχετικά με 

ερευνήτριες μεγάλου κύρους, με στόχο να 

ενισχυθεί η προβολή τους και να 

δημιουργηθούν πρότυπα για τις νεότερες 

γενιές· 

 γ) της διασφάλισης ότι τα κριτήρια 

προαγωγής στα επιστημονικά και 

ερευνητικά ιδρύματα είναι διαφανή και 

δίκαια και ότι συμμορφώνονται προς τις 

απαιτήσεις της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου· 

 δ) της προώθησης πολιτικών για τον 

συνδυασμό επαγγελματικού και 

οικογενειακού βίου για τις γυναίκες 

επιστήμονες και της υποστήριξης 

προγραμμάτων κινητικότητας για 

ερευνήτριες· πρέπει να αναλυθούν θέματα 

που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις για 

τη λήψη άδειας μητρότητας και 

πατρότητας, προκειμένου να είναι δυνατή 

η ικανοποιητική ισορροπία 

επαγγελματικού και οικογενειακού βίου 

στον τομέα της έρευνας χωρίς να χάνεται 

η ελκυστικότητα αυτών των θέσεων 



 

RR\922943EL.doc 679/710 PE489.637v03-00 

 EL 

εργασίας για τις γυναίκες επιστήμονες· 

 ε) της παρακολούθησης της εξέλιξης της 

σταδιοδρομίας και των μισθών, 

προκειμένου να αποφεύγονται οι 

μισθολογικές διαφορές λόγω φύλου. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Ανάλογα με την περίπτωση, το 

«Ορίζοντας 2020» διασφαλίζει την 

δέουσα ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε προγράμματα έρευνας και 

καινοτομίας, ιδίως όσον αφορά τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα για τους 

τελικούς χρήστες, στο περιεχόμενο σε όλα 

τα στάδια της διαδικασίας, από τον 

καθορισμό προτεραιοτήτων έως την 

κατάρτιση προσκλήσεων και προτάσεων, 

την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 

προγραμμάτων και έργων, 

διαπραγματεύσεων και συμφωνιών. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1γ) Στο πλαίσιο του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των 

αρχών της επαγγελματικής και 

μισθολογικής ισότητας καθώς και της 

ισότητας ευκαιριών όσον αφορά τη 

σταδιοδρομία. Για τον σκοπό αυτό, θα 

πρέπει στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από την Ένωση να 

καλούνται οι εκπρόσωποι των 

εργαζομένων σε ειδική διαβούλευση, σε 
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ετήσια βάση, για ζητήματα ισότητας των 

φύλων και για τη λήψη τυχόν 

διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν ανισορροπίες. Εκτός 

αυτού, στις περιπτώσεις που οι 

καταστάσεις ανισότητας εξακολουθούν 

να υπάρχουν ακόμη και αφού 

υπενθυμιστούν στην εταιρεία οι 

υποχρεώσεις της, θα πρέπει να είναι 

δυνατόν να αναστέλλεται η 

προαναφερθείσα οικονομική ενίσχυση. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1δ) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» διασφαλίζει την αποτελεσματική 

προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης 

των φύλων σε όλα τα προγράμματα, στις 

επιτροπές αξιολόγησης, στις ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, καθώς 

και σε τυχόν φορείς λήψης αποφάσεων 

που υπάρχουν ή δημιουργούνται για την 

υλοποίησή του. 

 

Τροπολογία  34 

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 

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 αποτελεσματικά 
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προκλήσεις. παγκόσμιες κοινωνιακές προκλήσεις, 

αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των 

φύλων. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» συμβάλλει στην ενίσχυση των 

συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, 

όπου οι δράσεις σε περιφερειακό, εθνικό ή 

διεθνές επίπεδο υλοποιούνται από κοινού 

εντός της ΕΕ. 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» συμβάλλει στην ενίσχυση των 

συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, 

συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας 

των πολιτών, όπου οι δράσεις σε 

περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο 

υλοποιούνται από κοινού εντός της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής. 

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 

της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 

και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 

εξωτερικής και της αναπτυξιακής 

πολιτικής, καθώς και συμβολή στην 

εκπλήρωση διεθνών δεσμεύσεων όπως η 

επίτευξη των ΑΣΧ και η ύψιστη 

προτεραιότητα της ισότητας των φύλων. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι δραστηριότητες διάδοσης 

πληροφοριών και η διεξαγωγή 

2. Οι δραστηριότητες διάδοσης 

πληροφοριών και η διεξαγωγή 
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δραστηριοτήτων επικοινωνίας πρέπει να 

αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο όλων 

των δράσεων που στηρίζονται από το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 

δραστηριοτήτων επικοινωνίας πρέπει να 

αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο όλων 

των δράσεων που στηρίζονται από το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 

θα πρέπει να έχουν επαρκώς 

ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου, 

δίνοντας έμφαση στον θετικό ρόλο και τη 

συμβολή των γυναικών επιστημόνων 

στην έρευνα και την καινοτομία. Όλες οι 

διαβιβαζόμενες πληροφορίες και οι 

δραστηριότητες επικοινωνίας πρέπει να 

περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου 

ενώ θα πρέπει να προηγείται ανάλυση ως 

προς το φύλο. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται· 

(α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 

περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 

υποεκπροσωπούνται· θα πρέπει να 

προωθηθεί η σημασία της αυξημένης 

συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη 

ενώ ο στόχος της ισόρροπης 

εκπροσώπησης των φύλων στην 

επιστήμη και την έρευνα θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως επιβεβαίωση της αρχής της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και ως 

απαραίτητο μέσο για την πλήρη 

αξιοποίηση του υπάρχοντος 

επιστημονικού δυναμικού στην κοινωνία· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αα) δράσεις επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση της προβολής των γυναικών 

που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

(για παράδειγμα διαφημίσεις, εφημερίδες, 

ραδιόφωνο, διαδίκτυο) και δημιουργία 

θετικής εικόνας για τις γυναίκες 

επιστήμονες στην κοινωνία· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αβ) εκστρατείες για την καταπολέμηση 

των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο 

γενικά στην επιστήμη και ειδικότερα στον 

τομέα της καινοτομίας και των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων· 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 

εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες 

των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 

μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και να καταστεί δυνατόν να 

προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι 

ερευνητές και οι πλέον καινοτόμες 

επιχειρήσεις. 

2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 

εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες 

των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 

μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και να καταστεί δυνατόν να 

προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι 

ερευνητές, ανεξαρτήτως φύλου, και οι 

πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις. 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 

υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 

προγράμματος και των δραστηριοτήτων 

του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 

πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η 

βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος 

καθώς και πληροφορίες για το ποσό των 

δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα. 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την 

υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 

προγράμματος και των δραστηριοτήτων 

του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 

πληροφορίες και δείκτες για εγκάρσια 

θέματα, όπως το φύλο, η βιωσιμότητα και 

η αλλαγή του κλίματος καθώς και 

πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που 

σχετίζονται με το κλίμα. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(iii) τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

και των Κοινοτήτων Γνώσης και 

Καινοτομίας στην προτεραιότητα 

«Κοινωνιακές προκλήσεις» και στον ειδικό 

στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 

και βιομηχανικές τεχνολογίες» του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

(iii) τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

και των Κοινοτήτων Γνώσης και 

Καινοτομίας στους στόχους σχετικά με τα 

φύλα και στην προτεραιότητα 

«Κοινωνιακές προκλήσεις» και στον ειδικό 

στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 

και βιομηχανικές τεχνολογίες» του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 

Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 

(β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 

Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 
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υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 

του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 

του 2015 και την επανεξέταση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας, με τη συνδρομή εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων, την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 

και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 

σχετικά με την επίτευξη (σε επίπεδο 

αποτελεσμάτων και προόδου στην 

επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και την συνεχιζόμενη σημασία του 

συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 

και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 

περαιτέρω απλούστευσης, και την 

ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 

αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 

σχετικά με την πρόσβαση σε 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 

συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για 

τις ΜΜΕ και για την προώθηση της 

ισότητας των δύο φύλων. Κατά την 

αξιολόγηση λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η 

συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες 

της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 

αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 

αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων. 

υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 

του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 

του 2015 και την επανεξέταση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας, με τη συνδρομή εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων, την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 

και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 

σχετικά με την επίτευξη (σε επίπεδο 

αποτελεσμάτων και προόδου στην 

επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

και την συνεχιζόμενη σημασία του 

συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 

και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 

περαιτέρω απλούστευσης, και την 

ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 

αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 

σχετικά με την πρόσβαση σε 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 

συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για 

τις ΜΜΕ και για την προώθηση της 

ισότητας των δύο φύλων και την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στο περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας. Επιπλέον, πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση η 

επιτευχθείσα ισορροπία όσον αφορά την 

εκπροσώπηση των φύλων σε φορείς 

λήψης αποφάσεων, επιτροπές και 

συμβουλευτικές ομάδες και η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στις διαδικασίες, τη συμμετοχή και την 

κατανομή των πόρων. Κατά την 

αξιολόγηση λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η 

συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες 

της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 

αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 

αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων. 

 

Τροπολογία  45 



 

PE489.637v03-00 686/710 RR\922943EL.doc 

EL 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι δείκτες απόδοσης για τον γενικό 

στόχο και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 

ορίζονται στην εισαγωγή του 

παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, 

και για τους ειδικούς στόχους όπως 

ορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

γραμμών βάσης, παρέχουν την ελάχιστη 

βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον 

οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

2. Οι δείκτες απόδοσης για τον γενικό 

στόχο και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως 

ορίζονται στην εισαγωγή του 

παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, 

και για τους ειδικούς στόχους όπως 

ορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

γραμμών βάσης, παρέχουν την ελάχιστη 

βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον 

οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». Σχετικοί με το φύλο δείκτες 

προστίθενται ως δείκτες απόδοσης και 

χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα στατιστικά 

εργαλεία και μεθόδους, όπως τα Στοιχεία 

για τις γυναίκες («She figures»)· 

Στατιστικές και δείκτες σχετικά με την 

ισότητα των φύλων στον τομέα της 

επιστήμης, που δημοσιεύονται ανά 

τριετία από την ΓΔ Έρευνας. Τα στοιχεία 

για τις γυναίκες έχουν καταστεί 

σημαντική και αναγνωρισμένη πηγή 

δεικτών και πρέπει να δημοσιεύονται ανά 

διετία. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη 

χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα σε ταλαντούχους και 

δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές 

και στις ομάδες τους να συμμετέχουν σε 

πολλά υποσχόμενα πεδία στα όρια της 

επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε 

(α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη 

χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα σε ταλαντούχους και 

δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές, , 

ανεξαρτήτως φύλου, και στις ομάδες τους 

να συμμετέχουν σε πολλά υποσχόμενα 

πεδία στα όρια της επιστήμης, με βάση τον 



 

RR\922943EL.doc 687/710 PE489.637v03-00 

 EL 

επίπεδο Ένωσης. ανταγωνισμό σε επίπεδο Ένωσης. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 

τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική 

έρευνα με σκοπό την επέκταση της 

ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες 

καινοτομίες που επιφέρουν 

παραδειγματικές μεταβολές. Θα 

προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 

μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 

νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 

επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 

υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 

της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 

και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 

αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων. 

(β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 

τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική 

έρευνα και την τεχνολογία και καινοτομία 

που έχουν γνώμονα τον χρήστη και 

λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 

φύλου, με σκοπό την επέκταση της 

ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες 

καινοτομίες που επιφέρουν 

παραδειγματικές μεταβολές. Θα 

προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 

μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 

νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 

επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 

υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 

της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 

και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 

αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων. 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα 

προσφέρουν άριστη και καινοτόμο 

κατάρτιση στην έρευνα καθώς και 

ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 

ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 

διασυνοριακής και διατομεακής 

κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου 

να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να 

αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 

μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις. 

(γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα 

προσφέρουν άριστη και καινοτόμο 

κατάρτιση στην έρευνα καθώς και 

ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 

ανταλλαγής γνώσεων μέσω της 

διασυνοριακής και διατομεακής 

κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου 

να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να 

αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 

μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις. Τα 

προγράμματα κινητικότητας θα 
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εξασφαλίσουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες 

μεταξύ γυναικών και ανδρών και θα 

περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση 

των φραγμών στην κινητικότητα των 

ερευνητριών. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 

μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 

σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 

στην επόμενη γενιά επιστήμης, 

τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 

και παρέχουν στήριξη σε νεομφανιζόμενα 

ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 

συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 

την υφήλιο. Χάρη στον επιστημονικό 

χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους 

κατά κανόνα «από τη βάση προς την 

κορυφή» χρηματοδοτικούς 

διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας 

των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική 

κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο 

στον καθορισμό των προσανατολισμών της 

έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 

προγράμματος. 

Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς 

μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες 

σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται 

στην επόμενη γενιά επιστήμης, 

τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, 

και παρέχουν στήριξη σε νεομφανιζόμενα 

ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις 

συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη 

την υφήλιο, με σκοπό την μεγαλύτερη 

συμμετοχή των ερευνητριών και την 

πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού και της 

επιστημονικής αριστείας των γυναικών 

επιστημόνων προς όφελος της 

ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. 

Χάρη στον επιστημονικό χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων και στους κατά κανόνα 

«από τη βάση προς την κορυφή» 

χρηματοδοτικούς διακανονισμούς κατόπιν 

πρωτοβουλίας των ερευνητών, η 

ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα θα 

διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στον 

καθορισμό των προσανατολισμών της 

έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 10 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις (α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις 
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ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» θα παράσχει ειδική στήριξη 

στην έρευνα, την ανάπτυξη και επίδειξη 

των ΤΠΕ, της νανοτεχνολογίας, των 

προηγμένων υλικών, της βιοτεχνολογίας, 

της προηγμένης κατασκευή και 

μεταποίησης, και του διαστήματος. Θα 

δοθεί έμφαση στις αλληλεπιδράσεις και 

στη σύγκλιση διαμέσου και στο εσωτερικό 

διαφορετικών τεχνολογιών. 

ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες» θα παράσχει ειδική στήριξη 

στην έρευνα, την ανάπτυξη και επίδειξη 

των ΤΠΕ, της νανοτεχνολογίας, των 

προηγμένων υλικών, της βιοτεχνολογίας, 

της προηγμένης κατασκευή και 

μεταποίησης, και του διαστήματος. Η 

δέουσα συνεκτίμηση των αναγκών των 

χρηστών και της διάστασης του φύλου θα 

λαμβάνεται υπόψη σε όλους αυτούς τους 

τομείς. Θα δοθεί έμφαση στις 

αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 

διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 

τεχνολογιών. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 14 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 

πόρων και πρώτες ύλες· 

(ε) Δράση για το κλίμα 

συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της 

αλλαγής του κλίματος που άπτονται της 

διάστασης του φύλου, περιβάλλον, 

αποδοτικότητα των πόρων και διατήρηση, 

βιώσιμη χρήση των πρώτων υλών· 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 14 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς αποκλεισμούς. 

(στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 

χωρίς ανισότητες και αποκλεισμούς. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 

επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 

βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 

σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 

παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 

προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 

τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 

παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 

συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». 

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 

Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 

εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 

στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 

ανισότητες και αποκλεισμούς». Επίσης, 

θα ενσωματωθεί σε όλες τις προκλήσεις 

ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του 

φύλου και στην ισότητα μεταξύ των 

φύλων. Η στήριξη θα επικεντρωθεί επίσης 

στην παροχή ισχυρής βάσης στοιχείων για 

τη χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα 

πολλών προκλήσεων, η στρατηγική 

συνεργασία με τρίτες χώρες θα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης. 

Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια 

στήριξη για διεθνή συνεργασία στο 

πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 

και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς ανισότητες 

και αποκλεισμούς». 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 

περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 

για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 

για την προώθηση της αριστείας στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

Ένωσης. 

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 

ασφαλείς κοινωνίες χωρίς ανισότητες και 

αποκλεισμούς» θα περιλαμβάνει επίσης 

δραστηριότητες που αποβλέπουν στην 

προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης 

των φύλων στην έρευνα, στην 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στο περιεχόμενο της έρευνας και 

καινοτομίας, και στην «γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ έρευνας και 

καινοτομίας» με ειδικά μέτρα για την 
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προώθηση της αριστείας στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης 

είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο 

δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην 

προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες 

στους καλύτερους ερευνητές. Θα 

παρέλθουν πολλά έτη πριν ταλαντούχοι 

νέοι ερευνητές καταφέρουν να γίνουν 

αυτοδύναμοι ανεξάρτητοι επιστήμονες. 

Αυτό οδηγεί σε δραματική απώλεια του 

ερευνητικού δυναμικού της Ευρώπης, 

καθυστερώντας την εμφάνιση της 

επόμενης γενιάς ερευνητών, οι οποίοι 

μεταφέρουν νέες ιδέες και ενέργεια, και 

ωθώντας τους άριστους ερευνητές που 

βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας 

τους να επιδιώξουν να προωθήσουν αλλού 

τη σταδιοδρομία τους. 

Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης 

είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο 

δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην 

προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες 

στους καλύτερους ερευνητές. Θα 

παρέλθουν πολλά έτη πριν ταλαντούχοι 

νέοι ερευνητές καταφέρουν να γίνουν 

αυτοδύναμοι ανεξάρτητοι επιστήμονες. 

Αυτό οδηγεί σε δραματική απώλεια του 

ερευνητικού δυναμικού της Ευρώπης, 

καθυστερώντας την εμφάνιση της 

επόμενης γενιάς ερευνητών, οι οποίοι 

μεταφέρουν νέες ιδέες και ενέργεια, και 

ωθώντας τους άριστους ερευνητές που 

βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας 

τους να επιδιώξουν να προωθήσουν αλλού 

τη σταδιοδρομία τους. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στις γυναίκες 

επιστήμονες που αντιπροσωπεύουν 18% 

μόνο των ερευνητών βαθμού Α, έναντι 

27% στις ΗΠΑ, ενώ το 60% των 

αποφοίτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 

είναι γυναίκες. Επίσης πρέπει να 

αφιερωθεί προσοχή στην αντιμετώπιση 

των προκαταλήψεων λόγω φύλου κατά 

την πρόσληψη για την πλήρωση θέσεων 

επιστήμονα, καθώς και στην ενίσχυση 

της σταδιοδρομίας των ερευνητριών. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 

επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 

ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 

ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 

των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 

πόρους ανά ερευνητή και καλύτερες 

προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 

για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 

τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο 

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 

δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση. 

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 

επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 

ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 

ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 

των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 

πόρους ανά ερευνητή και καλύτερες 

προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 

για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 

τους καλύτερους ερευνητές, άνδρες και 

γυναίκες, από ολόκληρο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων 

από την Ένωση.  

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ΕΣΕ δημιουργήθηκε για να παράσχει 

στους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης, 

αμφοτέρων των φύλων, τους πόρους που 

χρειάζονται για να μπορέσουν να 

ανταγωνιστούν καλύτερα σε παγκόσμιο 

επίπεδο, χρηματοδοτώντας μεμονωμένες 

ομάδες με βάση τον πανευρωπαϊκό 

ανταγωνισμό. Λειτουργεί αυτόνομα: ένα 

ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που 

απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς 

και πανεπιστημιακούς υψηλοτάτου κύρους 

και εμπειρογνωσίας χαράσσει τη γενική 

επιστημονική στρατηγική και έχει την 

πλήρη αρμοδιότητα των αποφάσεων 

σχετικά με το είδος της έρευνας που 

πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. Τα εν λόγω 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΕΣΕ 

εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του 

επιστημονικού του προγράμματος, την 

ποιότητα των εργασιών του και τη 

διαδικασία αξιολόγησης από ομολόγους, 

καθώς και την αξιοπιστία του στην 

Το ΕΣΕ δημιουργήθηκε για να παράσχει 

στους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης, 

αμφοτέρων των φύλων, τους πόρους που 

χρειάζονται για να μπορέσουν να 

ανταγωνιστούν καλύτερα σε παγκόσμιο 

επίπεδο, χρηματοδοτώντας μεμονωμένες 

ομάδες με βάση τον πανευρωπαϊκό 

ανταγωνισμό. Λειτουργεί αυτόνομα: ένα 

ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που 

απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς 

και πανεπιστημιακούς υψηλοτάτου κύρους 

και εμπειρογνωσίας χαράσσει τη γενική 

επιστημονική στρατηγική και έχει την 

πλήρη αρμοδιότητα των αποφάσεων 

σχετικά με το είδος της έρευνας που 

πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. Τα εν λόγω 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΕΣΕ 

εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του 

επιστημονικού του προγράμματος, την 

ποιότητα των εργασιών του και τη 

διαδικασία αξιολόγησης από ομολόγους, 

καθώς και την αξιοπιστία του στην 

επιστημονική κοινότητα. Το ΕΣΕ θα 
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επιστημονική κοινότητα. διασφαλίζει την κατάλληλη αντιμετώπιση 

των προκαταλήψεων κατά τη διεξαγωγή 

των διαδικασιών αξιολόγησης. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 

σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 

επιστημονική αριστεία αποτελεί το 

μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 

παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 

ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 

κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 

προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ 

είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες 

ερευνητών κάθε ηλικίας και κάθε χώρας 

του κόσμου που εργάζονται στην Ευρώπη. 

Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή 

ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 

σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 

επιστημονική αριστεία αποτελεί το 

μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 

παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 

ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 

κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 

προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ 

είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες 

ερευνητών κάθε ηλικίας, φύλου και κάθε 

χώρας του κόσμου που εργάζονται στην 

Ευρώπη. Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει 

τον υγιή ανταγωνισμό σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 

παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 

του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον 

οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους 

του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που 

δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη 

σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για 

τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην 

υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν 

είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε 

νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα 

προσπαθήσει να διατηρήσει και να 

επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 

παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 

του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον 

οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους 

του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που 

δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη 

σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για 

τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην 

υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν 

είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε 

νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα 

προσπαθήσει να διατηρήσει και να 

επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας 
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κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους 

του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, 

δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία 

προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να 

εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική 

αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως 

φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του 

ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να 

διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες 

για την προετοιμασία και τη στήριξη των 

δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές 

επαφές με την επιστημονική κοινότητα και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να 

επιδιώκει να καταστήσει τις 

δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 

προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 

επίπεδα. 

κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους 

του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, 

δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία 

προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να 

εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική 

αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως 

φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του 

ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να 

διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες 

για την προετοιμασία και τη στήριξη των 

δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές 

επαφές με την επιστημονική κοινότητα και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να 

επιδιώκει να καταστήσει τις 

δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 

προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 

επίπεδα. Το Συμβούλιο επιδιώκει 

ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 

γυναικών στη σύνθεσή του. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 

ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 

και της καινοτομίας, πρέπει να 

προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 

και γυναίκες για να ακολουθήσουν 

ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 

ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 

περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. 

Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 

Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 

θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 

εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι 

υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες 

απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 

αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 

που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 

ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 

και της καινοτομίας, πρέπει να 

προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 

και γυναίκες για να ακολουθήσουν 

ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 

ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 

περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. 

Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 

Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 

θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 

εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι 

υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες 

απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 

αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 

που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα 

προγράμματα κινητικότητας θα 

περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση 

των φραγμών στην κινητικότητα των 
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γυναικών και θα διασφαλίζουν 

πραγματική ισότητα ευκαιριών για τους 

άνδρες και τις γυναίκες. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην παροχή άριστης και καινοτόμου 

κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 

διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 

προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 

διαφορετικές χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων 

μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην παροχή άριστης και καινοτόμου 

κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 

διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 

προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 

διαφορετικές χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων 

μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 

γυναικών όσον αφορά τη συμμετοχή. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να αυξηθεί, με την 

προσέλκυση πρόσθετων κονδυλίων, ο 

αριθμητικός και διαρθρωτικός αντίκτυπος 

των δράσεων «Μαρία Κιουρί» και να 

προωθηθεί η αριστεία σε εθνικό επίπεδο 

όσον αφορά την κατάρτιση, την 

κινητικότητα και την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών. 

Σκοπός είναι να αυξηθεί, με την 

προσέλκυση πρόσθετων κονδυλίων, ο 

αριθμητικός και διαρθρωτικός αντίκτυπος 

των δράσεων «Μαρία Κιουρί» και να 

προωθηθεί η αριστεία σε εθνικό επίπεδο 

όσον αφορά την κατάρτιση, την 

κινητικότητα και την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας των ερευνητών. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ισότητα 

των φύλων και στις διαρθρωτικές 
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αλλαγές. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός 

μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των 

περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 

οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα 

προγράμματα και να ανοίξουν τα 

υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή 

κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την 

ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην 

Ευρώπη σε όλα τα στάδια της 

σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του 

διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την 

ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και 

επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα 

προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές 

σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές 

διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές 

συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη 

συνεργασία στην έρευνα και την 

καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, 

ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 

και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 

διεθνείς οργανισμούς. 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 

στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός 

μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των 

περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 

οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα 

προγράμματα και να ανοίξουν τα 

υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή 

κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την 

ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην 

Ευρώπη σε όλα τα στάδια της 

σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του 

διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την 

ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και 

επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα 

προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές 

σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές 

διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές 

συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη 

συνεργασία στην έρευνα και την 

καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, 

ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 

και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 

διεθνείς οργανισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα πρέπει να δοθεί στην ισόρροπη 

εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά τη συμμετοχή. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι σκοποί συνίστανται στην 

παρακολούθηση της προόδου, στον 

Οι σκοποί συνίστανται στην 

παρακολούθηση της προόδου, στον 
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εντοπισμό των κενών που υπάρχουν τις 

δράσεις «Μαρία Κιουρί» και στην αύξηση 

του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 

θα εκπονηθούν δείκτες και θα αναλυθούν 

δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα, τις 

δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των 

ερευνητών, επιζητώντας συνέργειες και 

στενό συντονισμό με τις δράσεις στήριξης 

της πολιτικής που αφορούν τους 

ερευνητές, τους εργοδότες και τους 

χρηματοδότες τους και οι οποίες 

διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 

δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

τη σημασία και την ελκυστικότητα της 

ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 

καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 

στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 

Κιουρί». 

εντοπισμό των κενών που υπάρχουν τις 

δράσεις «Μαρία Κιουρί» και στην αύξηση 

του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 

θα εκπονηθούν κατανεμημένοι ανά φύλο 

δείκτες και θα αναλυθούν δεδομένα 

σχετικά με την κινητικότητα, τις 

δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των 

ερευνητών, καθώς και με την ισότητα 

μεταξύ των φύλων, επιζητώντας συνέργιες 

και στενό συντονισμό με τις δράσεις 

στήριξης της πολιτικής που αφορούν τους 

ερευνητές, τους εργοδότες και τους 

χρηματοδότες τους και οι οποίες 

διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 

κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 

δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

τη σημασία και την ελκυστικότητα της 

ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 

καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες 

στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία 

Κιουρί». 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο 

δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο 

και πιο ανοικτούς τομείς για την 

προώθηση καινοτόμων έργων και 

ρηξικέλευθων λύσεων. Θα δοθεί έμφαση 

στην Ε&Α, στις μεγάλης κλίμακας 

πιλοτικές εφαρμογές και στις 

δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες 

δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, 

στην κατασκευή πρωτοτύπων και την 

επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές 

γραμμές. Οι δραστηριότητες θα 

σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, 

παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως 

Η προσέγγιση θα ενσωματώνει αναλύσεις 

φύλου στην καινοτομία της μηχανικής. Η 

ορθή συνεκτίμηση αναλύσεων φύλου 

μπορεί να οδηγήσει σε νέα προϊόντα, 

διαδικασίες, υποδομές ή υπηρεσίες. Θα 

οδηγήσει σε σχεδιασμό που προωθεί την 

ευημερία των ανθρώπων, 

συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 

φύλων, και στον εντοπισμό νέων αγορών 

και επιχειρηματικών ευκαιριών χάρη 

στην ανάπτυξη τεχνολογιών που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

πολυσύνθετων και ποικίλων ομάδων 

χρηστών. Το να μην λαμβάνονται υπόψη 

ενδεχόμενες διαφορές λόγω φύλου, μπορεί 
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τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν 

περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και 

την καινοτομία. 

να έχει ως αποτέλεσμα να μην 

αξιοποιούνται ορισμένες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες, καθότι ορισμένες ομάδες δεν 

θα λαμβάνονται υπόψη καθόλου ή σε 

ανεπαρκή βαθμό· η μεταχείριση γυναικών 

και ανδρών σαν να αποτελούσαν μια 

ομογενή ομάδα συνεπάγεται ότι 

αγνοούνται οι διαφορές μεταξύ γυναικών 

και ανδρών· το να τονίζονται υπερβολικά 

οι διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι 

μηχανικοί να παραβλέπουν σημαντικά 

κοινά στοιχεία των γυναικών και ανδρών· 

ο σχεδιασμός στερεοτύπων ενδέχεται να 

οδηγήσει σε μη δημοφιλή προϊόντα. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 

ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και 

τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική 

πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς 

κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η 

μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών 

τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων 

των ΤΠΕ, των υποδομών και των 

υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς 

της ζωής. Απεριόριστοι πόροι 

υπολογιστικής, επικοινωνιών και 

αποθήκευσης δεδομένων θα διατίθενται σε 

κάθε πολίτη της υφηλίου. Τεράστιες 

ποσότητες πληροφοριών και δεδομένων θα 

παράγονται από αισθητήρες, μηχανές και 

προϊόντα εμπλουτισμένα με πληροφορίες, 

καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση 

κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια 

ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών 

και βιώσιμων χώρων παραγωγής και 

παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης 

Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 

ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και 

τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική 

πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς 

κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η 

μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών 

τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων 

των ΤΠΕ, των υποδομών και των 

υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς 

της ζωής. Απεριόριστοι πόροι 

υπολογιστικής, επικοινωνιών και 

αποθήκευσης δεδομένων θα διατίθενται σε 

κάθε πολίτη της υφηλίου. Τεράστιες 

ποσότητες πληροφοριών και δεδομένων θα 

παράγονται από αισθητήρες, μηχανές και 

προϊόντα εμπλουτισμένα με πληροφορίες, 

καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση 

κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια 

ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών 

και βιώσιμων χώρων παραγωγής και 

παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης 
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σημασίας εμπορικές και δημόσιες 

υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες 

παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη 

μάθηση, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο 

τομέα θα παρέχονται μέσω ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ 

θα παρέχουν την κρίσιμη υποδομή για 

παραγωγικές και επιχειρηματικές 

διαδικασίες, επικοινωνία και συναλλαγές. 

Οι ΤΠΕ είναι επίσης απαραίτητες διότι 

συμβάλλουν σε μείζονες προκλήσεις της 

κοινωνίας, καθώς και σε διεργασίες της 

κοινωνίας, όπως η διαμόρφωση 

κοινοτήτων, η καταναλωτική συμπεριφορά 

και η δημόσια διακυβέρνηση, για 

παράδειγμα δια των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

σημασίας εμπορικές και δημόσιες 

υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες 

παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη 

μάθηση, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο 

τομέα θα παρέχονται μέσω ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ 

θα παρέχουν την κρίσιμη υποδομή για 

παραγωγικές και επιχειρηματικές 

διαδικασίες, επικοινωνία και συναλλαγές. 

Οι ΤΠΕ είναι επίσης απαραίτητες διότι 

συμβάλλουν σε μείζονες προκλήσεις της 

κοινωνίας, καθώς και σε διεργασίες της 

κοινωνίας, όπως η διαμόρφωση 

κοινοτήτων, η καταναλωτική συμπεριφορά 

και η δημόσια διακυβέρνηση και η 

ισότητα των φύλων, για παράδειγμα δια 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος ΙΙ – ενότητα 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δα) Υπάρχει ανάγκη συμμετοχής 

περισσότερων γυναικών στον 

επιστημονικό τομέα. Εντούτοις, εάν η 

έρευνα αυτή διεξάγεται σε ιδρύματα 

(όπως πανεπιστήμια), θα πρέπει να είναι 

ανοικτή μάλλον στην εμπορική 

αξιοποίηση των γνώσεων και να 

αποβλέπει λιγότερο στην άμεση 

προαγωγή των γνώσεων. Με άλλα λόγια η 

έρευνα αυτή θα συγκεντρώνεται σε 

ευκαιρίες της αγοράς και σχέδια με 

συγκεκριμένους στόχους που προσφέρουν 

πρακτικές δυνατότητες εμπορίας. Ο 

σκοπός αυτός πρέπει να προάγεται ενεργά 

όποτε είναι δυνατό, καθότι θα συμβάλει 

στην τόσο απαραίτητη προώθηση της 

οικονομικής ανταγωνιστικότητας της 

Ευρώπης. 

 

Τροπολογία  68 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Υφίστανται σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των φύλων, στους τομείς της 

υγείας και της ευημερίας, οι οποίες θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν καταλλήλως. 

Οι δημογραφικές διαδικασίες έχουν 

σημαντικές πτυχές που αφορούν τη 

διάσταση του φύλου, ειδικότερα όσον 

αφορά τη γήρανση, δεδομένου ότι οι 

γυναίκες αντιπροσωπεύουν την 

πλειοψηφία τόσο του ηλικιωμένου 

πληθυσμού όσο και των ατόμων που 

παρέχουν φροντίδα. Άλλες σημαντικές 

πτυχές της δημογραφικής αλλαγής, όπως 

αλλαγές του τρόπου ζωής, νέες 

οικογενειακές δομές και χαμηλά ποσοστά 

γέννησης, πρέπει να εξετάζονται δεόντως 

υπό το πρίσμα αναλύσεων φύλου. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 

αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 

βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 

στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 

ευκαιριών στην αγορά. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 

αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 

βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 

στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 

ευκαιριών στην αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στην ευρεία συνεργασία 

μεταξύ δημοσίων αρχών, ερευνητών, 

κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 

που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 

κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 

υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 

κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 

της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 

προς το κόστος προγραμμάτων 

προσυμπτωματικού ελέγχου και η 

βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 

σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 

επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 

ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 

εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 

τη βελτίωση της διαχείρισης και της 

πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 

ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 

κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 

δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 

των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 

γήρανση, η ανεξάρτητη και 

υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 

του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 

του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, η βελτίωση των 

επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 

τεχνολογίες και προσεγγίσεις. 

Στις ειδικές δραστηριότητες 

συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 

που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 

κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 

υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 

κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 

της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 

προς το κόστος προγραμμάτων 

προσυμπτωματικού ελέγχου και η 

βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 

σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 

επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 

ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 

εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 

τη βελτίωση της διαχείρισης και της 

πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 

ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 

κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 

δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 

των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 

γήρανση, η ανεξάρτητη και 

υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 

του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 

του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 

περίθαλψης, η βελτίωση των 

επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 

ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 

ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 

τεχνολογίες και προσεγγίσεις. Θα πρέπει 

να ενσωματωθεί μια διάσταση του φύλου 

στις δραστηριότητες που περιγράφονται 

ανωτέρω, ενώ θα πρέπει να προηγείται 

ανάλυση φύλου. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 

βελτίωση της προσβασιμότητας και η 

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 

προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 

σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 

ενίσχυση της διατροπικότητας και η 

ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 

προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 

και η δραστική μείωση του αριθμού των 

δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 

απειλών κατά της ασφάλειας. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η 

βελτίωση της προσβασιμότητας και η 

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 

προωθώντας τις ενοποιημένες από πόρτα 

σε πόρτα μεταφορές και εφοδιαστική, η 

ενίσχυση της διατροπικότητας και η 

ανάπτυξη έξυπνων λύσεων 

προγραμματισμού και διαχείρισης, καθώς 

και η δραστική μείωση του αριθμού των 

δυστυχημάτων και των επιπτώσεων των 

απειλών κατά της ασφάλειας. Η έρευνα θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές και 

εκείνες που σχετίζονται με το φύλο ως 

προς τις μορφές και λύσεις μεταφοράς. 

Θα πρέπει να ενσωματωθεί μια διάσταση 

του φύλου στις δραστηριότητες που 

περιγράφονται ανωτέρω, ενώ θα πρέπει 

να προηγείται ανάλυση φύλου. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Η αλλαγή του κλίματος και οι 

επιπτώσεις της επίσης παρουσιάζουν 

σαφώς μια διάσταση του φύλου. Λόγω 

του διαφορετικού ρόλου των δύο φύλων, 

η επιρροή των γυναικών στο περιβάλλον 

δεν είναι η ίδια με εκείνη των ανδρών και 

η πρόσβασή τους στους πόρους και στα 

μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης και 

προσαρμογής επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από τις διακρίσεις που υφίστανται 

όσον αφορά το εισόδημα, την πρόσβαση 

στους πόρους, την πολιτική εξουσία, την 

εκπαίδευση καθώς και τις ευθύνες που 

συνεπάγεται το νοικοκυριό· Ο τρόπος 



 

RR\922943EL.doc 703/710 PE489.637v03-00 

 EL 

ζωής, συμπεριφοράς και κατανάλωσης 

των γυναικών αφενός και των ανδρών 

αφετέρου διαφέρουν συχνά μεταξύ τους 

και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα 

είναι επίσης διαφορετικό. Η αλλαγή του 

κλίματος επηρεάζει γυναίκες και άνδρες 

ανά τον κόσμο. Η Διακυβερνητική 

Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή 

(IPCC) του ΟΗΕ κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι « οι επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος θα είναι 

κατανεμημένες με διαφορετικό τρόπο 

μεταξύ των διαφόρων περιοχών, γενεών, 

ομάδων ηλικίας, εισοδηματικών 

κατηγοριών, επαγγελμάτων και φύλων». 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 

καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 

κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 

και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 

αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 

CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 

όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 

λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 

για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 

βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 

δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 

στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 

αλλαγής του κλίματος και παροχή 

αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 

εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 

σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 

αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 

προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 

στήριξη πολιτικών μετριασμού. 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 

καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 

κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 

και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 

αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 

CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 

όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 

λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 

για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 

βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 

δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 

στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 

αλλαγής του κλίματος και παροχή 

αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 

εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 

σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 

αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 

προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 

στήριξη πολιτικών μετριασμού. Η έρευνα 

θα λαμβάνει υπόψη θέματα φύλου και 

ισότητας μεταξύ των φύλων σε σχέση με 

τις πολιτικές προσαρμογής. 
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Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 

καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 

κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 

και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 

αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 

CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 

όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 

λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 

για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 

βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 

δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 

στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 

αλλαγής του κλίματος και παροχή 

αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 

εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 

σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 

αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 

προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 

στήριξη πολιτικών μετριασμού. 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 

καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 

κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 

και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 

αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 

CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 

όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 

λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 

για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 

βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 

δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 

στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 

αλλαγής του κλίματος και παροχή 

αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 

εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 

σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 

αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 

προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 

στήριξη πολιτικών μετριασμού. Θα πρέπει 

να ενσωματωθεί μια διάσταση του φύλου 

στις δραστηριότητες που περιγράφονται 

ανωτέρω, ενώ θα πρέπει να προηγείται 

ανάλυση φύλου. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – ενότητα 6 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

 

Τροπολογία  76 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α 

(νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δα) η προώθηση της ισότητας των 

φύλων ανά την Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος III – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 

και την καινοτομία, και η προώθηση 

συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 

ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 

και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 

την καινοτομία. 

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 

Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 

κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων και 

χρηστών στην έρευνα και την καινοτομία, 

και η προώθηση συντονισμένων πολιτικών 

έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 

ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 

και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 

την καινοτομία. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος III – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 

κοινωνίας στην έρευνα και την 

καινοτομία· 

(γ) η διασφάλιση της δέσμευσης και 

συμμετοχής της κοινωνίας στην έρευνα 

και την καινοτομία· 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α 

(νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δα) η προώθηση της ισότητας των 

φύλων ανά την Ευρώπη σε όλες τις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 

ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 

σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 

υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 

αλλαγή του κλίματος ή η βιώσιμη 

ενέργεια. Με την αντιμετώπιση των 

κύριων κοινωνιακών προκλήσεων με 

συγκεντρωτικό τρόπο, το ΕΙΚΤ θα 

προωθήσει τις διεπιστημονικές και 

πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και θα 

συμβάλει στην επικέντρωση των 

ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 

στις ΚΓΚ. 

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 

ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 

σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 

υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 

αλλαγή του κλίματος, λαμβανομένης 

υπόψη της σχετικής διάστασης του 

φύλου, ή η βιώσιμη ενέργεια. Με την 

αντιμετώπιση των κύριων κοινωνιακών 

προκλήσεων με συγκεντρωτικό τρόπο, το 

ΕΙΚΤ θα προωθήσει τις διεπιστημονικές 

και πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και 

θα συμβάλει στην επικέντρωση των 

ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 

στις ΚΓΚ. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – Μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Προώθηση ταλαντούχων και 

εξειδικευμένων ατόμων, και ατόμων με 

επιχειρηματικό πνεύμα, μέσω της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

(γ) Προώθηση ταλαντούχων και 

εξειδικευμένων ατόμων, και ατόμων με 

επιχειρηματικό πνεύμα, γυναικών όσο και 

ανδρών, μέσω της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης 
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Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – Μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 

στάδια της σταδιοδρομίας και θα 

εκπονήσει νέα και καινοτόμα 

προγράμματα σπουδών τα οποία θα 

αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 

επαγγελματικά προσόντα που απορρέει 

από πολύπλοκες κοινωνιακές και 

οικονομικές προκλήσεις. Για το σκοπό 

αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο 

ρόλο στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης 

των νέων πτυχίων και διπλωμάτων στα 

κράτη μέλη. 

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 

στάδια της σταδιοδρομίας και θα 

εκπονήσει νέα και καινοτόμα 

προγράμματα σπουδών τα οποία θα 

αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 

επαγγελματικά προσόντα που απορρέει 

από πολύπλοκες κοινωνιακές και 

οικονομικές προκλήσεις. Θα ενσωματωθεί 

η διάσταση του φύλου στην ανάλυση των 

αναγκών για νέα επαγγελματικά 

προσόντα. Για το λόγο αυτό, το ΕΙΚΤ, 

περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο 

εργαλείο του «Ορίζοντας 2020», θα έχει 

την κύρια ευθύνη να απευθύνεται 

συστηματικά σε νέες ταλαντούχες 

γυναίκες, ούτως ώστε να τεθεί τέρμα 

στην απώλεια των ταλέντων αυτών στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Κατά τον 

ίδιο τρόπο θα προσεγγίζει την εκπαίδευση 

και κατάρτιση κατά τρόπο που να 

λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, 

δεδομένου ότι το μελλοντικό 

επιστημονικό και επιχειρηματικό τοπίο 

θα αρχίζει στο επίπεδο της εκπαίδευσης 

και μέσω της κατάρτισης. Τέλος, θα 

ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στα 

νέα προγράμματα σπουδών για να 

διασφαλίζει τόσο την 

αποτελεσματικότητα και ποιότητα της 

κατάρτισης και εκπαίδευσης όσο και την 

καινοτόμο διάσταση. Για το σκοπό αυτό, 

το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο 

στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης των 

νέων πτυχίων και διπλωμάτων στα κράτη 

μέλη. 
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