
 

AM\1171610EL.docx  PE631.580v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/295 

Τροπολογία  295 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 

του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 

παρόν ειδικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δράσεων για 

το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του 

γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του 

προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει 

στόχους που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις 

στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού 

προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν 

σε ποσοστό 35 % του συνολικού 

δημοσιονομικού κονδυλίου του ειδικού 

προγράμματος σε στόχους που αφορούν 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 αξιολογήσεων και των 

διαδικασιών επανεξέτασης. 

(5) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 

του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 

παρόν ειδικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δράσεων για 

το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του 

γενικού στόχου το 30 % των δαπανών του 

προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει 

στόχους που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις 

στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού 

προγράμματος θα πρέπει να συμβάλουν σε 

ποσοστό 35 % τουλάχιστον του συνολικού 

δημοσιονομικού κονδυλίου του ειδικού 

προγράμματος σε στόχους και δεσμεύσεις 

της ΕΕ που αφορούν το κλίμα, όπου αυτό 

κρίνεται σκόπιμο. Οι σχετικές δράσεις θα 

προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και της υλοποίησης του 

ειδικού προγράμματος και θα 

παρακολουθούνται, θα αποτελούν 

αντικείμενο αναφορών και θα 

αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 

σχετικών αξιολογήσεων και των 

διαδικασιών επανεξέτασης ούτως ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 
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Ευρώπη» συμβάλει στο να επιτευχθεί το 

συντομότερο δυνατό μια ευρωπαϊκή 

οικονομία και κοινωνία μηδενικού 

ισοζυγίου εκπομπών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται η συνοχή της διατύπωσης με τη θέση της επιτροπής 

ITRE που εγκρίθηκε σχετικά με το άρθρο 9 στον κανονισμό για τη θέσπιση του πλαισίου 

έρευνας. 



 

AM\1171610EL.docx  PE631.580v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/296 

Τροπολογία  296 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιστ α) επιτάχυνση της μετάβασης προς 

την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής οικονομίας 

και κοινωνίας μηδενικού ισοζυγίου 

εκπομπών το συντομότερο δυνατόν. 

Or. en 
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Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα προγράμματα εργασίας 

περιέχουν, για τα θέματα τα οποία 

καλύπτουν, μια εκτίμηση του ποσοστού 

της συνεισφοράς του προγράμματος που 

σχετίζεται με το κλίμα. Η Επιτροπή 

αναλύει τους λόγους για τους οποίους 

προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις, εάν 

υπάρχουν, μεταξύ αυτής της εκτίμησης 

και των συγκεντρωτικών εκτιμήσεων των 

δικαιούχων που χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εκάστοτε προγράμματος 

εργασίας. 

Or. en 
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Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– θα συζητήσει σχετικά με τη 

θέσπιση κανονιστικών διατάξεων φιλικών 

προς την καινοτομία, μέσω της συνεχούς 

εφαρμογής της αρχής της καινοτομίας, 

καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη 

καινοτόμων προσεγγίσεων για τις δημόσιες 

συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων της 

ανάπτυξης και της βελτίωσης του μέσου 

«δημόσια προμήθεια καινοτόμων λύσεων» 

(PPI) για την προώθηση της καινοτομίας. 

Το παρατηρητήριο καινοτομίας στον 

δημόσιο τομέα θα συνεχίσει επίσης να 

στηρίζει τις εσωτερικές προσπάθειες για 

καινοτομία στον δημόσιο τομέα, 

παράλληλα με τον ανανεωμένο μηχανισμό 

υποστήριξης πολιτικής. 

– θα συζητήσει σχετικά με τη 

θέσπιση κανονιστικών διατάξεων φιλικών 

προς την καινοτομία, στο πλαίσιο της 

αρχής της προφύλαξης, καθώς και σχετικά 

με την ανάπτυξη καινοτόμων 

προσεγγίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και 

της βελτίωσης του μέσου «δημόσια 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων» (PPI) για 

την προώθηση της καινοτομίας. Το 

παρατηρητήριο καινοτομίας στον δημόσιο 

τομέα θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις 

εσωτερικές προσπάθειες για καινοτομία 

στον δημόσιο τομέα, παράλληλα με τον 

ανανεωμένο μηχανισμό υποστήριξης 

πολιτικής. 

Or. en 

 


