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Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 

πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, 

καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 

στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 

25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 

της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το 

κλίμα. 

(41) Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική 

αλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

παγκόσμιες και κοινωνιακές προκλήσεις 

και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την 

εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 

και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 

(ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, το 

πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει με το 35 % 

τουλάχιστον των δαπανών του στη 

στήριξη των στόχων για το κλίμα κατά 

περίπτωση και στο πλαίσιο του γενικού 

στόχου της ΕΕ για ενσωμάτωση των 

δράσεων για το κλίμα και τη διάθεση του 

30 % των δαπανών του προϋπολογισμού 

της ΕΕ στη στήριξη στόχων για το κλίμα. 

Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν 

κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και 

της υλοποίησης του ειδικού 

προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ 

νέου στο πλαίσιο των σχετικών 

διαδικασιών αξιολόγησης και 

επανεξέτασης. Προκειμένου να 

παρακολουθείται και να επαληθεύεται ο 

στόχος αυτός, όλες οι δαπάνες που 

συνδέονται με το κλίμα θα πρέπει να 

καταγράφονται, ούτως ώστε να 

καλύπτονται όλα τα προγράμματα του 
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προϋπολογισμού της ΕΕ και να 

αντικατοπτρίζονται στα κατάλληλα μέρη 

των προγραμμάτων εργασίας. Στο 

πλαίσιο της τεχνολογίας καθαρής 

ενέργειας, οι εκτιμώμενες δαπάνες τους 

για συγκεκριμένες τεχνολογίες πρέπει να 

αναλύονται ώστε να εξασφαλίζεται 

διεθνής συγκρισιμότητα. Προκειμένου να 

ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

[ειδική έκθεση αριθ. 31/2016], οι 

μηχανισμοί για την ενσωμάτωση 

κλιματικών πτυχών πρέπει να κάνουν 

διάκριση εκ των υστέρων μεταξύ 

μετριασμού και προσαρμογής κατά την 

υποβολή εκθέσεων. 

Or. en 
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Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (41α)  Όταν, με βάση την ετήσια 

αξιολόγησή της σύμφωνα με το άρθρο 45, 

η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι δεν έχει σημειώσει επαρκής πρόοδος 

προς την επίτευξη του στόχου του 

προγράμματος , θα πρέπει να λαμβάνει 

διορθωτικά μέτρα και να υποβάλλει 

σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει 

ποσοτικούς στόχους ή μοντέλα ως προς 

τον τρόπο και τα συγκεκριμένα μέτρα με 

τα οποία μπορεί να διασφαλιστεί η 

επίτευξη του στόχου. 

  

Or. en 
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Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στήριξη της δημιουργίας και 

διάδοσης υψηλής ποιότητας νέων 

γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνολογιών και 

λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις· 

α) στήριξη της δημιουργίας και 

διάδοσης υψηλής ποιότητας γνώσεων, 

δεξιοτήτων, τεχνολογιών και λύσεων, με 

βάση τόσο τη θεμελιώδη όσο και την 

εφαρμοσμένη έρευνα, για την 

αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής 

αλλαγής, της επίτευξης οικονομίας και 

κοινωνίας μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών 

το ταχύτερο δυνατό και της επίτευξης 

των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· 

Or. en 



 

AM\1171665EL.docx  PE631.577v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.12.2018 A8-0401/198 
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Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  3α. Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της 

Ένωσης για ενσωμάτωση των δράσεων 

για το κλίμα και για διάθεση του 30 % 

των δαπανών του προϋπολογισμού της 

ΕΕ προς υποστήριξη των στόχων για το 

κλίμα, οι δράσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος συμβάλλουν τουλάχιστον 

κατά το 35 % των δαπανών του 

προγράμματος σε στόχους σχετικούς με 

το κλίμα, κατά περίπτωση. Οι σχετικές 

δράσεις θα προσδιοριστούν εκ των 

προτέρων κατά τον στρατηγικό 

προγραμματισμό και κατά τη διάρκεια 

της προετοιμασίας και της υλοποίησης 

του ειδικού προγράμματος, και θα 

αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης και υποβολής 

εκθέσεων, των σχετικών αξιολογήσεων 

και των διαδικασιών επανεξέτασης. 

Or. en 
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Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  3β. Όταν, με βάση την ετήσια αξιολόγησή 

της σύμφωνα με το άρθρο 45, η Επιτροπή 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει 

σημειώσει επαρκής πρόοδος προς την 

επίτευξη του στόχου του προγράμματος , 

να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και 

υποβάλλει σχέδιο δράσης, το οποίο 

περιλαμβάνει ποσοτικούς στόχους ή 

μοντέλα ως προς τον τρόπο και τα 

συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία μπορεί 

να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα V – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα έχει 

κοινωνιακές επιπτώσεις, επειδή θα 

καλύπτει ενωσιακές προτεραιότητες 

πολιτικής μέσω της Ε&Κ, θα αποφέρει 

οφέλη και επιπτώσεις μέσω αποστολών 

Ε&Κ και θα ενισχύει την υιοθέτηση της 

καινοτομίας από την κοινωνία. Η πρόοδος 

ως προς την επίτευξη των συγκεκριμένων 

επιπτώσεων θα παρακολουθείται μέσω 

προσεγγιστικών δεικτών οι οποίοι 

καθορίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες 

τέσσερις βασικές κατευθύνσεις 

επιπτώσεων. 

Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα έχει 

κοινωνιακές επιπτώσεις, επειδή θα 

καλύπτει τις παγκόσμιες προκλήσεις που 

προσδιορίζονται στον Πυλώνα ΙΙ, 

συμπεριλαμβανομένων των ΣΒΑ των 

Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις 

ενωσιακές προτεραιότητες και δεσμεύσεις 

πολιτικής μέσω της Ε&Κ, θα αποφέρει 

οφέλη και επιπτώσεις μέσω αποστολών 

Ε&Κ και θα ενισχύει την υιοθέτηση της 

καινοτομίας από την κοινωνία, και εντέλει 

θα συνεισφέρει στην ευημερία των 

ανθρώπων και στην επίτευξη οικονομίας 

και κοινωνίας μηδενικού ισοζυγίου 

εκπομπών το ταχύτερο δυνατό. Η 

πρόοδος ως προς την επίτευξη των 

συγκεκριμένων επιπτώσεων θα 

παρακολουθείται μέσω προσεγγιστικών 

δεικτών οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα 

με τις ακόλουθες τέσσερις βασικές 

κατευθύνσεις επιπτώσεων. 

Or. en 

 

 


