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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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την 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))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2018)0436)),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 παράγραφος 3 και 182 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0253/2018),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου (A8-0000/2018),

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 
και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι δράσεις του ειδικού 
προγράμματος θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων μη 
ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, 

(6) Οι δράσεις του ειδικού 
προγράμματος θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση, τη 
διεύρυνση και την επέκταση της 
αριστείας της επιστημονικής και της 
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κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να 
επικαλύπτεται ή να παραγκωνίζεται η
ιδιωτική χρηματοδότηση, και θα πρέπει να 
έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία.

τεχνολογικής βάσης της Ένωσης, την 
αντιμετώπιση των σημαντικών 
παγκόσμιων προκλήσεων, την ενίσχυση 
της βιομηχανικής υπεροχής της Ένωσης, 
καθώς και την αντιμετώπιση αστοχιών της 
αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων αποφεύγοντας ή 
παραγκωνίζοντας την ιδιωτική 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική 
συμβολή που θα πρέπει να έχουν η έρευνα 
και η καινοτομία στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στους τομείς των τροφίμων, 
της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και 
της βιοοικονομίας, και για να 
αξιοποιηθούν οι αντίστοιχες ευκαιρίες για 
έρευνα και καινοτομία σε στενή συνέργεια 
με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, οι 
σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού 
προγράμματος για την ομάδα «Τρόφιμα 
και φυσικοί πόροι» θα ενισχυθούν με 10 
δισ. EUR για την περίοδο 2021-2027.

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική 
συμβολή που θα πρέπει να έχουν η έρευνα 
και η καινοτομία στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στους τομείς των τροφίμων, 
της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και 
της βιοοικονομίας, και για να 
αξιοποιηθούν οι αντίστοιχες ευκαιρίες για 
έρευνα και καινοτομία σε στενή συνέργεια 
με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, οι 
σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού 
προγράμματος για την ειδική ομάδα 
«Τρόφιμα και φυσικοί πόροι» θα 
ενισχυθούν για την περίοδο 2021-2027.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι κλάδοι του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας (ΚΠΔ) 
συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο 
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καινοτόμων επιχειρήσεων· είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
γλωσσικής και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας και του πλουραλισμού 
καθώς και για την προσφορά καινοτόμων 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και 
επιφέρουν καινοτόμα δευτερογενή 
αποτελέσματα σε άλλους βιομηχανικούς 
κλάδους, όπως ο τουρισμός, το λιανικό 
εμπόριο και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Η 
πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής 
συνοχής και έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργεί γέφυρες μεταξύ της 
παράδοσης και της καινοτομίας. Η 
διαφύλαξη της κληρονομιάς και η 
ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων, ιδίως 
στον τομέα της ψηφιοποίησης, αποτελούν 
προτεραιότητα του προγράμματος 
έρευνας. Το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» θα επενδύσει τουλάχιστον 500 
εκατομμύρια EUR σε ερευνητικές 
δραστηριότητες στον τομέα των ΚΠΔ, 
συμπεριλαμβανομένων 100 εκατομμυρίων 
EUR στη δημιουργία «νέφους 
πολιτιστικής κληρονομιάς».

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η ολοκλήρωση της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς και οι αυξανόμενες 
ευκαιρίες που απορρέουν από τη σύγκλιση 
των ψηφιακών τεχνολογιών απαιτούν 
κλιμάκωση των επενδύσεων. Το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 
συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτές με 
σημαντική αύξηση των δαπανών στο 
πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων 
ψηφιακής έρευνας και καινοτομίας σε 
σύγκριση με το πρόγραμμα-πλαίσιο 

(8) Η ολοκλήρωση της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς και οι αυξανόμενες 
ευκαιρίες που απορρέουν από τη σύγκλιση 
των ψηφιακών τεχνολογιών απαιτούν 
κλιμάκωση των επενδύσεων. Το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 
συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτές με
τουλάχιστον 16 δισεκατομμύρια EUR που 
θα διατεθούν στο πλαίσιο των κύριων 
δραστηριοτήτων ψηφιακής έρευνας και 
καινοτομίας σε σύγκριση με το 
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έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020»6. 
Αυτό αναμένεται να διασφαλίσει ότι η 
Ευρώπη παραμένει στην πρωτοπορία της 
παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας στον 
ψηφιακό τομέα.

πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζων 2020»6. Αυτό 
αναμένεται να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη 
παραμένει στην πρωτοπορία της 
παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας στον 
ψηφιακό τομέα.

__________________ __________________

6 Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια 
Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί 
αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της 
μετά το 2020» προσδιορίζει δαπάνες 
ύψους 13 δισ. EUR που διατέθηκαν σε 
βασικές ψηφιακές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» ( 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/el/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098 ).

6 Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια 
Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί 
αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της 
μετά το 2020» προσδιορίζει δαπάνες 
ύψους 13 δισ. EUR που διατέθηκαν σε 
βασικές ψηφιακές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» ( 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/el/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098 ).

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι τύποι χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης βάσει της παρούσας 
απόφασης πρέπει να επιλέγονται με βάση 
την ικανότητά τους να συμβάλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων 
και να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης 
και του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις, συνυπολογίζεται η χρήση 
κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων 
συντελεστών και κλιμάκων κόστους ανά 
μονάδα.

(9) Οι επιχορηγήσεις θα αποτελούν 
την κύρια μορφή χρηματοδότησης βάσει 
της παρούσας απόφασης. Οι άλλες μορφές 
χρηματοδότησης πρέπει να επιλέγονται με 
βάση την ικανότητά τους να συμβάλλουν
στην επίτευξη των ειδικών στόχων των 
δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης 
και του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις, συνυπολογίζεται η χρήση 
κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων 
συντελεστών και κλιμάκων κόστους ανά 
μονάδα.
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Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση και εξάπλωση της 
αριστείας·

α) ενίσχυση, διεύρυνση και επέκταση 
της επιστημονικής και της τεχνολογικής 
βάσης της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σύνδεση και ανάπτυξη υποδομών
έρευνας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

γ) σύνδεση, ανάπτυξη και 
διευκόλυνση της ευρείας πρόσβασης σε 
υποδομές έρευνας στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προώθηση της ανοικτής επιστήμης 
και εξασφάλιση της προβολής στο κοινό 
και της ανοικτής πρόσβασης στα 
αποτελέσματα·

στ) προώθηση της ανοικτής επιστήμης 
και εξασφάλιση της προβολής στο κοινό 
και της ανοικτής πρόσβασης στα 
αποτελέσματα όταν κρίνεται αναγκαίο·

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) βελτίωση των δεξιοτήτων για 
καινοτομία·

ιδ) βελτίωση των δεξιοτήτων και 
ενίσχυση της δημιουργικότητας για 
έρευνα και καινοτομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργικότητα είναι απαραίτητη για την καινοτομία.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3– παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πυλώνας II «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» με τις ακόλουθες 
συνιστώσες:

(2) Πυλώνας II «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» με τις ακόλουθες 
συνιστώσες:

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής
κοινωνία», όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 2·

β) ομάδα «Πολυδεκτική και
δημιουργική κοινωνία», όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ 
ενότητα 2·

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ομάδα «Ασφαλής κοινωνία»

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Πυλώνας ΙΙΙ «Ανοικτή 
καινοτομία» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

(3) Πυλώνας ΙΙΙ «Καινοτόμος 
Ευρώπη» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διάδοση της αριστείας, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι Μέρος 
«Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας» ενότητα 1·

α) εξάπλωση της αριστείας, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι Μέρος 
«Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας» ενότητα 1·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 του κανονισμού … για το 
πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες 
συμμετοχής, το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος για την περίοδο 2021 έως 
2027 ανέρχεται σε 94 100 000 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 του κανονισμού … για το 
πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες 
συμμετοχής, το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος για την περίοδο 2021 έως 
2027 ανέρχεται σε 120 000 000 000 EUR 
σε σταθερές τιμές.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αποστολή, μπορεί να 
συσταθεί συμβούλιο αποστολής. 
Αποτελείται από περίπου 15 πρόσωπα 
υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων 
εκπροσώπων των σχετικών τελικών 
χρηστών. Το συμβούλιο αποστολής 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τα εξής:

1. Για κάθε αποστολή, μπορεί να 
συσταθεί συμβούλιο αποστολής για τον 
από κοινού σχεδιασμό και την 
καθοδήγηση της υλοποίησης. Αποτελείται 
από περίπου 15 πρόσωπα υψηλού 
επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων 
εκπροσώπων των σχετικών τελικών 
χρηστών. Το συμβούλιο αποστολής 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
εκπροσώπους ακαδημαϊκών, 
ερευνητικών και τεχνολογικών 
οργανώσεων, βιομηχανιών κάθε 
μεγέθους, εδαφικών αρχών, καθώς και 
εκπροσώπους σχετικών τελικών 
χρηστών. Τα μέλη του συμβουλίου 
αποστολής ορίζονται από την Επιτροπή,
βάσει ανεξάρτητης και διαφανούς 
διαδικασίας επιλογής, 
συμπεριλαμβανομένης ανοικτής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Γνωμοδοτούν όσον αφορά τα εξής:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος των αποστολών, το συμβούλιο αποστολής θα πρέπει να 
περιλαμβάνει βασικούς φορείς στον τομέα της Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών 
αρχών για καλύτερες συνέργειες με τα περιφερειακά ταμεία.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
εργασίας και την αναθεώρησή τους, όποτε 
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων 
της αποστολής, σε συνδυασμένο 
σχεδιασμό με τους ενδιαφερόμενους και το 
κοινό, όπου συντρέχει περίπτωση·

α) το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
εργασίας των σχετικών ομάδων και την 
αναθεώρησή τους, όποτε απαιτείται για την 
επίτευξη των στόχων της αποστολής, σε 
συνδυασμένο σχεδιασμό με τους 
ενδιαφερόμενους και το κοινό, όπου 
συντρέχει περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αποστολές υλοποιούνται μέσω 
συνεργατικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων εργασίας των σχετικών 
ομάδων. Οι προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων περιλαμβάνουν έργα όλων 
των επιπέδων τεχνολογικής και 
κοινωνιακής ετοιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την 
υλοποίηση των αποστολών, 
συμπεριλαμβανομένων του πεδίου 
εφαρμογής, δεικτών, μετρήσιμων στόχων 
και οροσήμων, συνεργειών με άλλα 
ταμεία της Ένωσης και συνδέσμων με τις 
ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, 
καθορίζονται στα στρατηγικά σχέδια 
Ε&Κ όπως προβλέπονται στο παράρτημα 
Ι της παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δραστηριότητες του ΕΣΕ 
υποστηρίζουν την έρευνα που διεξάγεται 
σε όλους τους τομείς από μεμονωμένες και 
διεθνικές ομάδες που ανταγωνίζονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. Οι δραστηριότητες του ΕΣΕ 
υποστηρίζουν την έρευνα που διεξάγεται 
σε όλους τους τομείς από μεμονωμένες και 
διεθνικές ομάδες που ανταγωνίζονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη βελτίωση της 
επιτυχούς απόδειξης της ορθότητας μιας 
ιδέας του ΕΣΕ, το σχέδιο είναι ανοικτό σε 
μη υπότροφους του ΕΣΕ που πληρούν 
όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σφραγίδα αριστείας απονέμεται σε 
δικαιούχο απόδειξης της ορθότητας μιας 
ιδέας του ΕΣΕ εφόσον η πρόταση είναι 
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επιλέξιμη, έχει περάσει τα εφαρμοστέα 
όρια και δεν θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σφραγίδα αριστείας θα πρέπει να επεκταθεί στην απόδειξη της ορθότητας μιας ιδέας του 
ΕΣΕ.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το επιστημονικό συμβούλιο 
ενεργεί αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα 
την επίτευξη του στόχου «ΕΣΕ», σύμφωνα 
με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 
6. Ενεργεί με ακεραιότητα και εντιμότητα 
και εκτελεί το έργο του με 
αποτελεσματικότητα και τη μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια.

4. Το επιστημονικό συμβούλιο 
ενεργεί αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα 
την επίτευξη του στόχου «ΕΣΕ», σύμφωνα 
με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 
6. Ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία,
ακεραιότητα και εντιμότητα και εκτελεί το 
έργο του με αποτελεσματικότητα και τη 
μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΣΕ πρέπει να διατηρεί την ανεξαρτησία του και να «εγγυάται 
την ποιότητα των δραστηριοτήτων από επιστημονική σκοπιά».

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνιστά Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας («ΕΣΚ»), για την 
υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του 
πυλώνα III «ανοικτή καινοτομία» που 
σχετίζονται με το ΕΣΚ. Το ΕΣΚ λειτουργεί 

1. Η Επιτροπή συνιστά Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας («ΕΣΚ»), για την 
υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του 
πυλώνα III «καινοτόμος Ευρώπη» που 
σχετίζονται με το ΕΣΚ. Το ΕΣΚ λειτουργεί 
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σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: έμφαση 
στη ρηξικέλευθη και ανατρεπτική 
καινοτομία, αυτονομία, ικανότητα 
ανάληψης κινδύνων, αποτελεσματικότητα, 
αποδοτικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.

σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: έμφαση 
σε νέες ιδέες, που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε ρηξικέλευθη και 
ανατρεπτική καινοτομία, αυτονομία, 
ικανότητα ανάληψης κινδύνων, 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, 
διαφάνεια και λογοδοσία, ευθυγράμμιση 
με τη συνολική στρατηγική για την 
ανταγωνιστικότητα και την 
επικουρικότητα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ΕΣΚ θα βασίζεται σε δύο μέσα, 
το Pathfinder και το Accelerator, όπως 
περιγράφονται στο παράρτημα Ι της 
παρούσας απόφασης. Και τα δύο μέσα 
στόχο έχουν την ανάπτυξη νέων 
επαναληπτικών μοντέλων καινοτομίας 
ικανών να στηρίξουν την καινοτομία με 
συστημικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι 
στόχοι και οι δράσεις του ΕΣΚ 
συνδέονται με άλλα μέρη του 
προγράμματος, καθώς και με άλλα εθνικά 
και ενωσιακά ταμεία, ιδίως το ΕΙΚΤ και 
το InvestEU.
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Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού οι οποίες αντίκεινται στο 
κοινό συμφέρον.

β) δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού ή σε παραγκωνισμό των 
ιδιωτικών επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη 
διαρθρωτική συνεργασία μεταξύ του 
ΕΙΚΤ και του ΕΣΚ σε όλα τα επίπεδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ΕΙΚΤ, μέσω των ΚΓΚ του, ήδη στηρίζει τους φορείς καινοτομίας υψηλών 
δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης πρόσβασης σε ιδιωτικούς επενδυτές, 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, συνεπενδύσεις και άλλες πηγές χρηματοδότησης, πρέπει να 
αναπτυχθεί διαρθρωτική συνεργασία μεταξύ του ΕΙΚΤ και του ΕΣΚ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης συμπληρωματικότητα και να αποφευχθούν οι άσκοπες επικαλύψεις.

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συνολική στρατηγική της 
συνιστώσας ΕΣΚ στο πλαίσιο του πυλώνα 

α) τη συνολική στρατηγική της 
συνιστώσας ΕΣΚ στο πλαίσιο του πυλώνα 
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III «ανοικτή καινοτομία»· III «καινοτόμος Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τη συστηματική και μόνιμη 
διαδικασία αξιολόγησης των δράσεων 
του ΕΣΚ·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή ΕΣΚ μπορεί κατόπιν αιτήσεως 
να απευθύνει συστάσεις προς την 
Επιτροπή όσον αφορά:

Η επιτροπή ΕΣΚ μπορεί κατόπιν αιτήσεως, 
και όποτε κρίνεται σκόπιμο σε 
συντονισμό με το διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΙΚΤ, να απευθύνει συστάσεις προς 
την Επιτροπή όσον αφορά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ έχει παρόμοια εντολή και αναγνωρίζοντας 
επίσης τη σημασία της γνώσης που έχει συγκεντρώσει το ΕΙΤ τα τελευταία 10 χρόνια, η 
επιτροπή ΕΣΚ και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΚΤ θα πρέπει να διατυπώνουν κοινές 
συστάσεις όποτε κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον προσδιορισμό, σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, 
πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, ιδίως 
αυτοί στους οποίους έχει χορηγηθεί 
στήριξη στο πλαίσιο της συνιστώσας ΕΣΚ·

β) τον προσδιορισμό, σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής 
και του ΕΙΚΤ, πιθανών ρυθμιστικών 
εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρηματίες, ιδίως αυτοί στους οποίους 
έχει χορηγηθεί στήριξη στο πλαίσιο της 
συνιστώσας ΕΣΚ·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή ΕΣΚ ενεργεί με γνώμονα την 
επίτευξη των στόχων της συνιστώσας
ΕΣΚ. Ενεργεί με ακεραιότητα και 
εντιμότητα και εκτελεί το έργο της με 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Η επιτροπή ΕΣΚ ενεργεί με γνώμονα την 
επίτευξη των στόχων του ΕΣΚ και 
λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. 
Ενεργεί με ακεραιότητα και εντιμότητα και 
εκτελεί το έργο της με 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, 
αποφεύγοντας τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΚ θα ενεργεί στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως ότι οι 
παρεμβάσεις δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ούτε δημιουργούν άνισους όρους.

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή ΕΣΚ αποτελείται από 15 έως 
20 πρόσωπα υψηλού επιπέδου από 
διάφορα μέρη του οικοσυστήματος 

Η επιτροπή ΕΣΚ αποτελείται από 15 έως 
20 πρόσωπα υψηλού επιπέδου από 
διάφορα μέρη του οικοσυστήματος 
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καινοτομίας της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, 
ηγετικών εταιρικών στελεχών, επενδυτών 
και ερευνητών. Συμβάλλει σε δράσεις 
προβολής και τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ 
θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν το κύρος 
του ΕΣΚ.

καινοτομίας της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, 
ηγετικών στελεχών της βιομηχανίας, 
οικονομολόγων, επενδυτών, ερευνητών 
και ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων σε 
θέματα πολιτικής καινοτομίας. Συμβάλλει 
σε δράσεις προβολής και τα μέλη της 
επιτροπής ΕΣΚ θα προσπαθήσουν να 
ενισχύσουν το κύρος του ΕΣΚ.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή ΕΣΚ έχει πρόεδρο που 
διορίζεται από την Επιτροπή βάσει 
διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης. Ο 
πρόεδρος είναι δημόσιο πρόσωπο υψηλού 
κύρους που συνδέεται με τον χώρο της 
καινοτομίας.

Η επιτροπή ΕΣΚ έχει πρόεδρο που 
διορίζεται από την Επιτροπή βάσει 
διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης. Ο 
πρόεδρος είναι δημόσιο πρόσωπο υψηλού 
κύρους που συνδέεται με τον χώρο της 
έρευνας και της καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προφίλ και οι δραστηριότητες του προέδρου της επιτροπής ΕΣΚ θα πρέπει να αντανακλούν 
την ευρεία αποστολή του ΕΣΚ και τα χρηματοδοτικά του μέσα (Pathfinder, Accelerator) για 
δράσεις προηγμένης έρευνας και καινοτομίας.

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος προεδρεύει της επιτροπής 
ΕΣΚ, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της, 
αναθέτει καθήκοντα στα μέλη και μπορεί 
να συστήσει ειδικές υποομάδες, ιδίως με 
σκοπό τον προσδιορισμό αναδυόμενων 

Ο πρόεδρος προεδρεύει της επιτροπής 
ΕΣΚ, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της, 
αναθέτει καθήκοντα στα μέλη και μπορεί 
να συστήσει ειδικές υποομάδες, ιδίως με 
σκοπό τον προσδιορισμό αναδυόμενων 
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τάσεων τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο 
του ΕΣΚ. Προωθεί το ΕΣΚ, ενεργεί ως 
συνομιλητής του με την Επιτροπή και 
εκπροσωπεί το ΕΣΚ στον χώρο της 
καινοτομίας. Η Επιτροπή μπορεί να 
προβλέψει την παροχή διοικητικής 
υποστήριξης προς τον πρόεδρο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του.

τάσεων τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο 
του ΕΣΚ. Προωθεί το ΕΣΚ, ενεργεί ως 
συνομιλητής του με την Επιτροπή και 
εκπροσωπεί το ΕΣΚ στον χώρο της 
έρευνας και της καινοτομίας Η Επιτροπή 
μπορεί να προβλέψει την παροχή 
διοικητικής υποστήριξης προς τον πρόεδρο 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προγράμματα εργασίας Στρατηγικός σχεδιασμός και 
προγράμματα εργασίας

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω 
προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Τα προγράμματα αυτά 
εκπονούνται κατόπιν διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα I της 
παρούσας απόφασης.

Η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος 
βασίζεται σε συγκεκριμένα σχέδια Ε&Κ 
τα οποία διαμορφώνονται ανά διετία, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού και βάσει διαφανούς 
διαδικασίας πολυετούς στρατηγικού 
σχεδιασμού δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας, ιδίως για τον πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα». Οι 
διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους 
εκπροσώπους των ενδιαφερομένων 
φορέων σχετικά με τις προτεραιότητες 
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και τα κατάλληλα είδη δράσης και τις 
μορφές υλοποίησης που θα 
χρησιμοποιηθούν διασφαλίζουν την 
ευθυγράμμιση με άλλα σχετικά ενωσιακά 
προγράμματα και αυξάνουν τη συνοχή με 
τα εθνικά και τα περιφερειακά 
χρηματοδοτικά προγράμματα και τις 
προτεραιότητες στον τομέα της ΕΑΚ, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τον ΕΧΕ, 
όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι της 
παρούσας απόφασης.

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο Ε&Κ, 
το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των 
προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλων των ομάδων υπό τον πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», των δράσεων MSCA, 
των ερευνητικών υποδομών, της παροχής 
στήριξης στα οικοσυστήματα καινοτομίας, 
της διάδοσης της αριστείας και της 
μεταρρύθμισης και ενδυνάμωσης του 
ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ, σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 
παράγραφος 4·

β) όλων των ομάδων υπό τον πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», των δράσεων MSCA, 
των ερευνητικών υποδομών, της παροχής 
στήριξης στα οικοσυστήματα καινοτομίας, 
της εξάπλωσης της αριστείας και της 
μεταρρύθμισης και ενδυνάμωσης του 
ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ, σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 
παράγραφος 4·

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υλοποίηση των στόχων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε 
επίπεδο προγράμματος με ενοποιημένο 
τρόπο θα διασφαλιστεί με τον πολυετή 
στρατηγικό σχεδιασμό. Ο εν λόγω 
σχεδιασμός θα εστιάζει στον αντίκτυπο 
του προγράμματος συνολικά και στη 
συνοχή μεταξύ των διαφορετικών 
πυλώνων του, καθώς και στη συνέργεια με 
άλλα προγράμματα της ΕΕ και την 
υποστήριξη από και προς άλλες πολιτικές 
της ΕΕ.

Η υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» θα έχει ως οδηγό μια 
διαδικασία διαφανούς και χωρίς 
αποκλεισμούς στρατηγικού σχεδιασμού 
των δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας που χρηματοδοτεί το 
πρόγραμμα.

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού 
υλοποιεί τους στόχους του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» σε επίπεδο 
προγράμματος καθορίζοντας τις 
χρηματοδοτικές προτεραιότητες. Θα
εστιάζει στον αντίκτυπο του προγράμματος 
και στη συνοχή μεταξύ των διαφορετικών 
πυλώνων του, καθώς και στη συνέργεια με 
άλλα προγράμματα της ΕΕ και την 
υποστήριξη από και προς άλλες πολιτικές 
της ΕΕ. Η διαδικασία στρατηγικού 
σχεδιασμού και η έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου Ε&Κ μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης θα αυξήσει 
την αποδοχή και την κατανόηση του 
σκοπού του προγράμματος από ευρύτερο 
κοινό και θα επιτρέψει την πλήρη 
ενημέρωση των συννομοθετών, των 
ενδιαφερομένων φορέων και των κρατών 
μελών όσον αφορά τις προβλεπόμενες 
πρωτοβουλίες. Ο στρατηγικός 
σχεδιασμός θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
και την υλοποίηση πολιτικής για τους 
σχετικούς καλυπτόμενους τομείς σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και στη 
συμπλήρωση των πολιτικών στα κράτη 
μέλη. Θα επιτρέψει την απλοποίηση του 
χρηματοδοτικού τοπίου, την αποφυγή 
των επικαλύψεων και των παράλληλων 
ενεργειών μεταξύ των χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων και θα προωθήσει την 
ταχύτερη διάδοση και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων στον τομέα της έρευνας 
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και της καινοτομίας.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στους 
στόχους αυτούς, η Επιτροπή θα 
δρομολογήσει ανοικτή διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με 
τις στρατηγικές προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», και τα κατάλληλα 
είδη μέσων, ιδίως τις ευρωπαϊκές 
συμπράξεις. Όλες οι εταιρικές 
συμπράξεις και οι αποστολές ή 
οποιαδήποτε άλλη στρατηγική νέα 
πρωτοβουλία καθορίζονται σε αυτό το 
στρατηγικό σχέδιο Ε&Κ πριν από την 
υλοποίησή τους στα προγράμματα 
εργασίας.

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συμπράξεις, 
το στρατηγικό σχέδιο Ε&Κ θα 
σκιαγραφεί και θα παρουσιάζει το 
σκεπτικό στο οποίο θα βασίζονται η 
δημιουργία, η συγχώνευση και η 
σταδιακή κατάργηση των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο 
συνέχισης όλων των καλά εδραιωμένων 
συμπράξεων, όπως οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, και μετά το 2020, λόγω 
της προστιθέμενης αξίας τους στην 
προσέλκυση και τη μόχλευση ιδιωτικών 
επενδύσεων και στη συμβολή τους σε 
συνέργειες ταμείων (η κοινή επιχείρηση 
«Clean Sky» έχει υπογράψει συμπράξεις 
με 17 κράτη μέλη και περιφέρειες από 
όλη την Ευρώπη). Όπως και στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι προτάσεις 
για κοινές επιχειρήσεις θα υποβάλλονται 
ως κανονισμοί του Συμβουλίου.

Υφιστάμενες και νέες ΚΓΚ θα ορίζονται 
στη νομοθετική πρόταση απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το θεματολόγιο 
στρατηγικής καινοτομίας του ΕΙΚΤ. 
«Εμβληματικές FET» που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
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προγράμματος «Ορίζων 2020» (επί του 
παρόντος οι εμβληματικές πρωτοβουλίες 
«Γραφένιο», «Ανθρώπινος Εγκέφαλος», 
«Quantum») θα συνεχίσουν να 
στηρίζονται από το πρόγραμμα. Καθώς 
παρουσιάζουν ουσιαστικές αναλογίες με 
τις αποστολές, άλλες «εμβληματικές 
FET», εφόσον υπάρχουν, θα στηριχθούν 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος-
πλαισίου ως αποστολές που 
προσανατολίζονται προς τις μελλοντικές 
και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι 
αποστολές θα πρέπει να ενδυναμώσουν 
τις συνεργατικές πτυχές του 
προγράμματος και να ενισχύσουν τις 
υφιστάμενες ευρωπαϊκές συμπράξεις, που 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μέσα 
στήριξης των πυλώνων υλοποίησης των 
αποστολών. Οι αποστολές θα εμπεριέχουν 
τεχνολογικές και κοινωνιακές συνιστώσες 
και θα καθορίζονται σε στενή συνεργασία 
με όλες τις συναφείς ΓΔ.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα 
προσδιορίσει τους υφιστάμενους δεσμούς 
μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου 
του προγράμματος Ευρατόμ, τα οποία 
προσφέρουν δυνατότητες συνεργειών 
μεταξύ των ταμείων της Ένωσης. Το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 
αναχθεί σε σημείο αναφοράς στον τομέα 
της έρευνας και της καινοτομίας σε όλα 
τα σχετικά προγράμματα από όλον τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και τα μη 
χρηματοδοτικά μέσα. Τούτο θα συμβάλει 
επίσης στην ταχύτερη διάδοση και 
υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
στην αποφυγή των επαναλήψεων και των 
αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Θα 
παρέχει το πλαίσιο για τη σύνδεση των 
άμεσων δράσεων έρευνας του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών και των λοιπών 
δράσεων που στηρίζονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 
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αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα 
διασφαλίζει την ισχυρή συμμετοχή των 
πολιτών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια 
της έρευνας και της καινοτομίας, την 
συνδημιουργία γνώσης, την 
αποτελεσματική προώθηση της ισότητας 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στο περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας, ενώ θα εξασφαλίζει επίσης 
και θα προωθεί την τήρηση των 
υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας και 
ακεραιότητας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
κατά περίπτωση, και με διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις 
προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων 

διαγράφεται
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των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» και 
τους κατάλληλους τύπους δράσης προς 
χρήση, ιδίως τις ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει των εν λόγω εκτεταμένων 
διαβουλεύσεων, ο στρατηγικός 
σχεδιασμός θα προσδιορίζει κοινούς 
στόχους και κοινούς τομείς 
δραστηριοτήτων, όπως τομείς 
σύμπραξης (η προτεινόμενη νομική βάση 
καθορίζει μόνο τα μέσα και τα κριτήρια 
που θα διέπουν τη χρήση τους), καθώς 
και τομείς αποστολών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη και την υλοποίηση 
πολιτικής για τους σχετικούς 
καλυπτόμενους τομείς σε επίπεδο ΕΕ, 
καθώς και στη συμπλήρωση των 
πολιτικών και πολιτικών προσεγγίσεων 

διαγράφεται
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στα κράτη μέλη. Οι προτεραιότητες 
πολιτικής της ΕΕ θα λαμβάνονται υπόψη 
κατά τη διαδικασία του στρατηγικού 
σχεδιασμού για την αύξηση της συμβολής 
της έρευνας και της καινοτομίας στην 
υλοποίηση της πολιτικής. Θα λαμβάνει 
επίσης υπόψη δραστηριότητες ανάλυσης 
προοπτικών, μελέτες και άλλα 
επιστημονικά στοιχεία, καθώς και 
σχετικές υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προωθεί 
τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
Ευρατόμ, αποτελώντας σημείο αναφοράς 
για την έρευνα και την καινοτομία σε όλα 
τα σχετικά προγράμματα σε ολόκληρο 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα μη 
χρηματοδοτικά μέσα. Τούτο θα 
συμβάλλει επίσης στην ταχύτερη διάδοση 
και υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
στην αποφυγή των επαναλήψεων και των 
αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Θα 
παρέχει το πλαίσιο για τη σύνδεση των 
άμεσων δράσεων έρευνας του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών και των λοιπών 
δράσεων που στηρίζονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 
αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της 

διαγράφεται
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πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 45

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στρατηγικό σχέδιο θα χαράσσει 
πολυετή στρατηγική για την ανάπτυξη 
περιεχομένου στο πρόγραμμα εργασίας 
(όπως ορίζεται στο άρθρο 11) 
διατηρώντας παράλληλα επαρκή ευελιξία 
με στόχο τη δυνατότητα άμεσης 
ανταπόκρισης σε απρόβλεπτες ευκαιρίες 
και κρίσεις. Καθώς το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» εκτείνεται σε 7 έτη, το 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργεί 
ενδέχεται να μεταβληθεί σημαντικά κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής του. Το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει 
να είναι σε θέση να προσαρμόζεται 
ταχέως στις συγκεκριμένες αλλαγές. Θα 
υπάρχει συνεπώς η δυνατότητα για τη 
συμπερίληψη στήριξης δραστηριοτήτων 
πέραν των περιγραφών που εκτίθενται 
κατωτέρω, εφόσον το δικαιολογεί 
δεόντως η αντιμετώπιση σημαντικών 
εξελίξεων, πολιτικών αναγκών ή 
απρόβλεπτων γεγονότων, αναγκών 
πολιτικής ή καταστάσεων κρίσης, για 
παράδειγμα, η αντιμετώπιση σοβαρών 
απειλών για την υγεία που οφείλονται 
παραδείγματος χάρη σε επιδημίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.
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Τροπολογία 46

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» θα δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στη διασφάλιση μιας ισόρροπης 
και ευρείας προσέγγισης στην έρευνα και 
την καινοτομία, η οποία δεν θα 
περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών προϊόντων και υπηρεσιών 
βάσει επιστημονικών και τεχνολογικών 
γνώσεων και καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει τη χρήση των υφιστάμενων 
τεχνολογιών σε νεωτερικές εφαρμογές και 
τη συνεχή βελτίωση, καθώς και στη μη 
τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία. 
Μια συστημική, διεπιστημονική και 
διατομεακή προσέγγιση της έρευνας και 
της καινοτομίας διασφαλίζει τη 
δυνατότητα αντιμετώπισης των 
προκλήσεων, δημιουργώντας ταυτόχρονα 
νέες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 
κλάδους, ενθαρρύνοντας τον 
ανταγωνισμό, ενισχύοντας τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και διατηρώντας ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 47

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους πυλώνες «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 

διαγράφεται
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ανταγωνιστικότητα» και «Ανοικτή 
καινοτομία», η έρευνα και η καινοτομία 
θα συνοδεύονται από δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται κοντά στους τελικούς 
χρήστες και στην αγορά, όπως η επίδειξη, 
η πιλοτική εφαρμογή ή η απόδειξη της 
ορθότητας μιας ιδέας, αποκλείοντας 
ωστόσο δραστηριότητες 
εμπορευματοποίησης πέραν της φάσης 
της έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης 
θα περιλαμβάνονται δραστηριότητες για 
τη στήριξη της πλευράς της ζήτησης, οι 
οποίες θα συμβάλλουν στην ταχύτερη 
διάθεση και διανομή καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. 
Θα δοθεί έμφαση στις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων χωρίς περιοριστικό 
χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 48

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», με βάση την 
εμπειρία από το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα ενσωματωθούν πλήρως σε 
όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων και ειδικών 
δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 

διαγράφεται
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δεσμεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 49

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 
Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές 
αναλογίες με τις αποστολές, άλλες 
«εμβληματικές FET», εφόσον υπάρχουν, 
θα στηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος-πλαισίου ως αποστολές 
που προσανατολίζονται προς τις 
μελλοντικές και τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 50

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διάλογοι για τη συνεργασία στον τομέα 
της επιστήμης και της τεχνολογίας με 
τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ και οι 
πολιτικοί διάλογοι με τις κύριες 
περιφέρειες του κόσμου θα συνεισφέρουν 
σημαντικά στον συστηματικό 
προσδιορισμό ευκαιριών για συνεργασία, 

διαγράφεται
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οι οποίες, σε συνδυασμό με τη 
διαφοροποίηση ανά χώρα/περιφέρεια, θα 
υποστηρίξουν τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 51

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά το γεγονός ότι η έμφαση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας (EIΚT) στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας έχει ως 
φυσικό επακόλουθο την ένταξή του στον 
πυλώνα «Ανοικτή καινοτομία» του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ο 
σχεδιασμός των κοινοτήτων γνώσης και 
καινοτομίας (ΚΓΚ) του EIΚT θα 
ευθυγραμμιστεί μέσω της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού με τον πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα».

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατυπώνεται στην τροπολογία στο παράρτημα Ι - παράγραφος 1.

Τροπολογία 52

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – υπότιτλος 3 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτάχυνση της έρευνας και της 
καινοτομίας
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Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – υπότιτλος 13 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 
προσφέρει σε όλους τους τύπους 
δικαιούχων τη δυνατότητα ταχύτερης 
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης σε 
επιλεγμένα μέρη του προγράμματος. Με 
την προσέγγιση αυτή θα στηριχθούν η 
έρευνα και η καινοτομία σε όλες τις 
ομάδες, στο ΕΣΚ και στο μέρος 
«εξάπλωση της αριστείας» και θα 
καλυφθούν δράσεις από τη βασική έρευνα 
έως δράσεις που βρίσκονται κοντά στη 
διείσδυση στην αγορά. Βασιζόμενη στην 
επιτυχία του υφιστάμενου μέσου 
επιτάχυνσης της καινοτομίας στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η προσέγγιση 
αυτή θα καθοδηγείται από μια λογική από 
τη βάση προς την κορυφή επί τη βάσει 
συνεχώς ανοικτών προσκλήσεων και 
χρόνου χορήγησης που δεν θα υπερβαίνει 
τους έξι μήνες. Όσον αφορά το μέρος 
«εξάπλωση της αριστείας», η προσέγγιση 
αυτή θα στηρίζει επίσης τα λιγότερο 
αναπτυγμένα κράτη μέλη ούτως ώστε να 
έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις ταχύτερα 
και από τη βάση προς την κορυφή. 
Τουλάχιστον 15% του προϋπολογισμού 
του προγράμματος χορηγείται με βάση τη 
λογική της ταχείας διαδικασίας. Σε μια 
δράση μπορούν να συμμετέχουν το πολύ 
πέντε νομικές οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερο πρόγραμμα για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
στις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις.
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Τροπολογία 54

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένες από την απαίτηση 
διορισμού των καλύτερων διαθέσιμων 
εμπειρογνωμόνων και/ή από το 
περιορισμένο μέγεθος της ομάδας 
εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που 
επικουρούν ή συμμετέχουν στην επιτροπή 
αξιολόγησης μπορούν να αξιολογούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες 
δηλώνουν ενδεχόμενο ενδιαφέρον. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή ή ο 
φορέας χρηματοδότησης λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την 
εξασφάλιση της ακεραιότητας της 
διαδικασίας αξιολόγησης. Η διαχείριση 
της διαδικασίας αξιολόγησης θα γίνεται 
αναλόγως, συμπεριλαμβάνοντας ένα 
στάδιο που θα ενέχει την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των διαφόρων εμπειρογνωμόνων. 
Η επιτροπή αξιολόγησης θα λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις για τον 
προσδιορισμό των προτάσεων προς 
χρηματοδότηση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή δίνει τη δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε τύπου εμπειρογνώμονα ο οποίος 
έχει εκδηλώσει ενδεχόμενο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτά τα είδη 
εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να έχουν ειδίκευση τουλάχιστον συναφή με το απαιτούμενο θέμα.

Τροπολογία 55

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ο Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος 
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μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών 
δημοσιεύσεων παγκοσμίως, αποτελεί 
ουσιαστικά έναν «μαζικό παραγωγό» 
γνώσεων, με συγκριτικά λίγα κέντρα 
αριστείας που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο σε σχέση με το μέγεθός του και 
με μεγάλες περιοχές μέτριων και κακών 
επιδόσεων. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και 
πλέον την Κίνα σε ορισμένο βαθμό, η ΕΕ 
ακόμη τείνει να ακολουθεί ένα «μοντέλο 
κατανεμημένης αριστείας» στο οποίο οι 
πόροι κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων. 
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. Οι 
παράγοντες αυτοί επιτείνουν τη σχετική 
έλλειψη ελκυστικότητας της Ευρώπης 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 
επιστημονικών ταλέντων.

παραγωγός επιστημονικών δημοσιεύσεων 
παγκοσμίως. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και 
πλέον την Κίνα σε ορισμένο βαθμό, η ΕΕ 
ακόμη ακολουθεί ένα «μοντέλο 
κατανεμημένης αριστείας» στο οποίο οι 
πόροι κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων. 
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. Οι 
παράγοντες αυτοί επιτείνουν τη σχετική 
έλλειψη ελκυστικότητας της Ευρώπης 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 
επιστημονικών ταλέντων.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 - σημείο 1.1 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υφιστάμενα σχέδια, όπως η εξακρίβωση 
της δυνατότητας υλοποίησης, θα 
ενισχυθούν ούτως ώστε να καλύπτουν 
δραστηριότητες από το αρχικό στάδιο 
της μετατροπής των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε εμπορική ή κοινωνικά 
πολύτιμη πρόταση. Οι μη υπότροφοι του 
ΕΣΕ θα μπορούν επίσης να υποβάλλουν 
αίτηση για το σχέδιο, εάν πληρούν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας.

Or. en
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Τροπολογία 57

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη των καλύτερων ερευνητών 
που ξεκινούν τώρα με εξαιρετικές ιδέες 
ώστε να κάνουν τη μετάβαση προς την 
ανεξαρτησία καθώς και να εδραιώσουν τη 
δική τους ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

– στήριξη των καλύτερων ερευνητών 
που ξεκινούν τώρα με εξαιρετικές ιδέες σε 
οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο ώστε να 
κάνουν τη μετάβαση προς την ανεξαρτησία 
καθώς και να εδραιώσουν τη δική τους 
ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη νέων τρόπων εργασίας 
στον χώρο της επιστήμης με δυνατότητα 
παραγωγής ρηξικέλευθων αποτελεσμάτων 
και διευκόλυνση της εξερεύνησης του 
εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού 
καινοτομίας της χρηματοδοτούμενης 
έρευνας·

– στήριξη νέων τρόπων εργασίας 
στον χώρο της επιστήμης με δυνατότητα 
παραγωγής ρηξικέλευθων αποτελεσμάτων 
και διευκόλυνση της εξερεύνησης του 
εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού 
καινοτομίας της χρηματοδοτούμενης 
έρευνας, κατά περίπτωση, σε συνέργεια 
με άλλα μέρη του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και άλλα ενωσιακά 
προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανταλλαγή πείρας και βέλτιστων 
πρακτικών με περιφερειακούς και εθνικούς 
οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας 
προκειμένου να προαγάγει την υποστήριξη 
των άριστων ερευνητών·

– διάδοση πείρας και βέλτιστων 
πρακτικών με άλλα όργανα της Ένωσης, 
καθώς και με περιφερειακούς και εθνικούς 
οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας 
προκειμένου να προαγάγει την υποστήριξη 
των άριστων ερευνητών·

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. This need is 
particularly acute in the non-academic 
sector. Η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να ωθήσει 
περισσότερες νεαρές γυναίκες και άνδρες 
να ακολουθήσουν ερευνητική 
σταδιοδρομία, να προσελκύσει ερευνητές 
από τρίτες χώρες, να διατηρήσει τους 
δικούς της ερευνητές και να επανεντάξει 
τους ευρωπαίους ερευνητές που 
εργάζονται αλλού στην Ευρώπη. Επιπλέον, 
οι συνθήκες εργασίας των ερευνητών θα 
πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω σε 
ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 
(ΕΧΕ), με στόχο την ευρύτερη διάδοση της 
αριστείας. Από την άποψη αυτή, 
απαιτούνται ισχυρότεροι δεσμοί ιδίως με 
τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο 

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. This need is 
particularly acute in the non-academic 
sector. Η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να ωθήσει 
περισσότερες νεαρές γυναίκες και άνδρες 
να ακολουθήσουν ερευνητική 
σταδιοδρομία, να προσελκύσει ερευνητές 
από τρίτες χώρες, να διατηρήσει τους 
δικούς της ερευνητές και να επανεντάξει 
τους ευρωπαίους ερευνητές που 
εργάζονται αλλού στην Ευρώπη.
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(EEdA), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα 
πρέπει να δοθεί προσοχή στα σχέδια που 
διευκολύνουν την ισορροπία μεταξύ 
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, 
καθώς και σε αυτά που δίνουν στους 
ερευνητές και των δύο φύλων 
περισσότερη ευελιξία για να διευκολύνουν 
τη συμφιλίωση εργασίας και 
οικογενειακής ζωής. Η διασφάλιση 
πλήρους ισότητας των φύλων σε όλους 
τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη.

Επιπλέον, η σφραγίδα αριστείας θα 
συνεχίσει να εφαρμόζεται σε όλες τις 
προσκλήσεις στο πλαίσιο των δράσεων 
MSCA και οι συνθήκες εργασίας των 
ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο τη 
διασφάλιση συνεργειών και την ευρύτερη 
διάδοση της αριστείας. Από την άποψη 
αυτή, απαιτούνται ισχυρότεροι δεσμοί 
ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό 
Χώρο (EEdA), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) επικεντρώνονται στην έρευνα 
αριστείας, με πλήρη προσέγγιση από τη 
βάση προς την κορυφή και είναι ανοικτές 

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) επικεντρώνονται στην έρευνα 
αριστείας, με πλήρη προσέγγιση από τη 
βάση προς την κορυφή και είναι ανοικτές 
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σε οποιονδήποτε τομέα έρευνας και 
καινοτομίας από τη βασική έρευνα έως την 
υιοθέτηση από την αγορά και τις υπηρεσίες 
καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει τα 
ερευνητικά πεδία που καλύπτονται από τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Εάν 
προκύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και 
καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης, οι δράσεις MSCA 
ενδέχεται να στοχεύσουν ορισμένες 
δραστηριότητες σε συγκεκριμένες 
προκλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
προσδιορισμένων αποστολών), τύπους 
ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας ή 
γεωγραφικές περιοχές, ούτως ώστε να 
ανταποκριθούν στην εξέλιξη των 
ευρωπαϊκών απαιτήσεων από πλευράς 
δεξιοτήτων, ερευνητικής κατάρτισης, 
εξέλιξης σταδιοδρομιών και ανταλλαγής 
γνώσεων.

σε οποιονδήποτε τομέα έρευνας και 
καινοτομίας από τη βασική έρευνα έως την 
υιοθέτηση από την αγορά και τις υπηρεσίες 
καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει τα 
ερευνητικά πεδία που καλύπτονται από τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Εάν 
προκύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και 
καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης, οι δράσεις MSCA 
ενδέχεται να στοχεύσουν ορισμένους
τύπους ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας 
ή γεωγραφικές περιοχές, ούτως ώστε να 
ανταποκριθούν στην εξέλιξη των 
ευρωπαϊκών απαιτήσεων από πλευράς 
δεξιοτήτων, ερευνητικής κατάρτισης, 
εξέλιξης σταδιοδρομιών και ανταλλαγής 
γνώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις MSCA θα πρέπει να παραμείνουν πρόγραμμα που θα βασίζεται πλήρως στην 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή (όπως αναφέρεται στην πρώτη πρόταση της 
παραγράφου).

Τροπολογία 62

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προγράμματα κατάρτισης που θα 
εφοδιάσουν τους ερευνητές με διάφορες 
δεξιότητες σχετικές με τις τρέχουσες και 
τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις.

– Προγράμματα κατάρτισης, κατά 
περίπτωση συμπληρωματικά με τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΙΚΤ,
που θα εφοδιάσουν τους ερευνητές με 
διάφορες δεξιότητες σχετικές με τις 
τρέχουσες και τις μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΙΚΤ παρέχει στους φοιτητές εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα με τη συμμετοχή των 
βιομηχανιών στα προγράμματα σπουδών. Όπως και οι δράσεις MSCA, το μοντέλο σήματος 
ΕΙΚΤ βασίζεται στην προώθηση της κινητικότητας ως κεντρικής απαίτησης των μεταπτυχιακών 
και των διδακτορικών προγραμμάτων. Με την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας με τις 
δράσεις MSCA θα διασφαλιστεί υψηλότερη προστιθέμενη αξία και για τις δύο πρωτοβουλίες, θα 
αυξηθεί ο εξορθολογισμός και επίσης θα αποφευχθούν οι άσκοπες επικαλύψεις.

Τροπολογία 63

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προγράμματα κατάρτισης για την 
προώθηση της αριστείας και τη διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
ιδρυμάτων και των συστημάτων έρευνας 
και καινοτομίας·

– Προγράμματα κατάρτισης, που 
αναπτύσσονται σε συνεργασία με άλλα 
μέρη του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», για την προώθηση της 
αριστείας και τη διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων και των 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις 
κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, οι 
οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη διεύρυνση των συνόρων της γνώσης. 
Η στήριξη των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της 
πραγματικότητας που συνθέτουν σε πολλές 
περιπτώσεις οι διάσπαρτες εθνικές 
ερευνητικές υποδομές και πυρήνες 
επιστημονικής αριστείας, καθώς και στην 

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις 
κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, οι 
οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη διεύρυνση των συνόρων της γνώσης. 
Η στήριξη των ερευνητικών υποδομών 
κάθε μεγέθους σε επίπεδο ΕΕ συμβάλλει 
στη βελτίωση της πραγματικότητας που 
συνθέτουν σε πολλές περιπτώσεις οι 
διάσπαρτες εθνικές και περιφερειακές
ερευνητικές υποδομές και πυρήνες 
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αντιμετώπιση της περιορισμένης
κυκλοφορίας των γνώσεων μεταξύ 
στεγανών.

επιστημονικής αριστείας, καθώς και στην 
αύξηση της κυκλοφορίας των γνώσεων 
μεταξύ στεγανών.

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 

Ο συνολικός στόχος είναι να ενισχυθεί ο 
εφοδιασμός της Ευρώπης με βιώσιμες 
ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης, 
ανοικτές και προσβάσιμες από όλους τους 
ερευνητές στην Ευρώπη και πέραν αυτής, 
και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 
τους για επιστημονική πρόοδο και 
καινοτομία. Βασικοί στόχοι είναι ο 
περιορισμός του κατακερματισμού του 
οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, 
η διασφάλιση του συνεχούς 
εκσυγχρονισμού, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης, της 
αξιοποίησης και της προσβασιμότητας
των ερευνητικών υποδομών, μεταξύ 
άλλων και στα λιγότερο αναπτυγμένα 
κράτη μέλη. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
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σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής και 
αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια 
συνέβαλαν σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
χρήση των εθνικών υποδομών, ενώ σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) 
διαμόρφωσαν μια συνεκτική και 
στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις 
πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει 
αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την 
αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των 
πόρων, καθώς και την τυποποίηση 
διαδικασιών και διεργασιών.

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια 
συνέβαλαν σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
χρήση των εθνικών υποδομών και στην 
άρση των εμποδίων ως προς τη χρήση 
τους από όλους τους τομείς της 
ευρωπαϊκής έρευνας μέσω της διεθνικής 
πρόσβασης, ενώ σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) 
διαμόρφωσαν μια συνεκτική και 
στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις
πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει 
αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την 
αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των 
πόρων, καθώς και την τυποποίηση και
εναρμόνιση διαδικασιών και διεργασιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιχειρεί να δώσει έμφαση στο πρόγραμμα διακρατικής πρόσβασης που 
έχει αναγνωριστεί από διάφορες αξιολογήσεις των προγραμμάτων-πλαισίων ως μεγάλη 
επιτυχία της ερευνητικής χρηματοδότησης αρκετών διαδοχικών προγραμμάτων-πλαισίων. 
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Υπάρχουν ήδη πολλές εθνικές διαδικασίες που είναι καλά τυποποιημένες, δεν είναι όμως 
εναρμονισμένες μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών υποδομών στα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία 67

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δραστηριότητα που στηρίζεται από την 
ΕΕ θα προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω: 
της ενοποίησης και της βελτιστοποίησης 
των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών 
παράλληλα με τις προσπάθειες ανάπτυξης 
νέων υποδομών· της δημιουργίας του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(EOSC) ως αποτελεσματικού 
κλιμακούμενου και βιώσιμου 
περιβάλλοντος για την έρευνα που 
βασίζεται στα δεδομένα· της διασύνδεσης 
εθνικών και περιφερειακών δικτύων 
έρευνας και εκπαίδευσης, της ενίσχυσης 
και της διασφάλισης της υποδομής δικτύων 
μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλους 
όγκους δεδομένων και της πρόσβασης σε 
ψηφιακούς πόρους πέρααπό σύνορα 
χωρών και όρια συγκεκριμένων τομέων· 
της υπερκέρασης των εμποδίων που 
αποτρέπουν την πρόσβαση των καλύτερων 
ερευνητικών ομάδων στις καλύτερες 
υπηρεσίες ερευνητικής υποδομής στην ΕΕ· 
της προώθησης του δυναμικού καινοτομίας 
των ερευνητικών υποδομών, με έμφαση 
στην τεχνολογική ανάπτυξη και την από 
κοινού καινοτομία, καθώς και στην 
αυξημένη χρήση των ερευνητικών 
υποδομών από τη βιομηχανία.

Η δραστηριότητα που στηρίζεται από την 
ΕΕ θα προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω: 
της ενοποίησης και της βελτιστοποίησης 
των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών 
παράλληλα με τις προσπάθειες ανάπτυξης 
νέων υποδομών· της δημιουργίας του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(EOSC) και του Ευρωπαϊκού Νέφους 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς –ενός χώρου 
συνεργασίας μουσείων– ως 
αποτελεσματικού κλιμακούμενου και 
βιώσιμου περιβάλλοντος για την έρευνα 
που βασίζεται στα δεδομένα· της 
διασύνδεσης εθνικών και περιφερειακών 
δικτύων έρευνας και εκπαίδευσης, της 
ενίσχυσης και της διασφάλισης της 
υποδομής δικτύων μεγάλης χωρητικότητας 
για μεγάλους όγκους δεδομένων και της 
πρόσβασης σε ψηφιακούς πόρους πέρααπό 
σύνορα χωρών και όρια συγκεκριμένων 
τομέων· της δημιουργίας πλατφορμών 
έρευνας και σχεδίων για την υπερκέραση
των εμποδίων που αποτρέπουν την 
πρόσβαση των καλύτερων ερευνητικών 
ομάδων στις καλύτερες υπηρεσίες 
ερευνητικής υποδομής στην ΕΕ· της 
προώθησης του δυναμικού καινοτομίας 
των ερευνητικών υποδομών, με έμφαση 
στην τεχνολογική ανάπτυξη και την από 
κοινού καινοτομία, καθώς και στην 
αυξημένη χρήση των ερευνητικών 
υποδομών από τη βιομηχανία.

Or. en
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Τροπολογία 68

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
διεθνής διάσταση των ερευνητικών 
υποδομών της ΕΕ, καλλιεργώντας την 
ενισχυμένη συνεργασία με τους διεθνείς 
εταίρους και τη διεθνή συμμετοχή στις 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές προς 
αμοιβαίο όφελος.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
διεθνής διάσταση των ερευνητικών 
υποδομών της ΕΕ, καλλιεργώντας την 
ενισχυμένη συνεργασία και 
συνδεσιμότητα με τους διεθνείς εταίρους 
και τη διεθνή συμμετοχή στις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές προς αμοιβαίο 
όφελος.

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ίδρυση, η λειτουργία και η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
ερευνητικών υποδομών που 
προσδιορίζονται από το ESFRI είναι 
ζωτικής σημασίας για την ΕΕ προκειμένου 
να εξασφαλίσει ηγετική θέση στην έρευνα 
αιχμής, τη δημιουργία και την αξιοποίηση 
γνώσεων, καθώς και την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της.

Η ίδρυση, η λειτουργία και η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
ερευνητικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσδιορίζονται από το ESFRI, είναι 
ζωτικής σημασίας για την ΕΕ προκειμένου 
να εξασφαλίσει ηγετική θέση στην έρευνα 
αιχμής, τη δημιουργία και την αξιοποίηση 
γνώσεων, καθώς και την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι μόνο οι ερευνητικές υποδομές που προσδιορίζονται από το ESFRI ζωτικής σημασίας 
για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην έρευνα αιχμής.

Τροπολογία 70

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης 
(EOSC) θα πρέπει να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο δίαυλο 
παροχής υπηρεσιών για τις ερευνητικές 
υποδομές, ενώ θα πρέπει να παρέχει στις 
ερευνητικές κοινότητες της Ευρώπης την 
επόμενη γενιά υπηρεσιών δεδομένων για 
τη συλλογή, την αποθήκευση, την 
επεξεργασία (π.χ. ανάλυση, προσομοίωση, 
υπηρεσίες οπτικοποίησης) και την 
ανταλλαγή μαζικών επιστημονικών 
δεδομένων. Το EOSC θα πρέπει επίσης να 
παρέχει στους ερευνητές στην Ευρώπη 
πρόσβαση στην πλειονότητα των 
δεδομένων που παράγονται και 
συλλέγονται από τις ερευνητικές υποδομές, 
καθώς και σε πόρους HPC και κλίμακας 
exa που διατίθενται στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής υποδομής δεδομένων (EDI)13.

Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης 
(EOSC) θα πρέπει να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο δίαυλο 
παροχής υπηρεσιών για τις ερευνητικές 
υποδομές, ενώ θα πρέπει να επιτρέπει στις 
ερευνητικές κοινότητες της Ευρώπης να 
αναπτύξουν την επόμενη γενιά υπηρεσιών 
δεδομένων για τη συλλογή, την 
αποθήκευση, την επεξεργασία (π.χ. 
ανάλυση, προσομοίωση, υπηρεσίες 
οπτικοποίησης) και την ανταλλαγή 
μαζικών επιστημονικών δεδομένων. Το 
EOSC θα πρέπει επίσης να παρέχει στους 
ερευνητές στην Ευρώπη υπηρεσίες που 
ενθαρρύνουν την αποθήκευση και την 
επεξεργασία της πλειονότητας των 
δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε 
ποιοτικό έλεγχο και που παράγονται και 
συλλέγονται από ερευνητές εντός και 
εκτός των ερευνητικών υποδομών και θα 
πρέπει επίσης να παρέχει πρόσβαση σε 
πόρους HPC και κλίμακας exa που 
διατίθενται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
υποδομής δεδομένων (EDI)13. Το EOSC 
πρέπει, εκ προεπιλογής, να είναι 
ανθεκτικό στις ψηφιακές απειλές, 
παρέχοντας επαρκή οριζόντια 
εμπιστοσύνη και ταυτότητα και 
υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

__________________ __________________

13 Η Ευρωπαϊκή Υποδομή Δεδομένων θα 
υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Νέφος 
Ανοικτής Επιστήμης, παρέχοντας 
δυνατότητες πληροφορικής υψηλών 
επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, 
συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και 
υπηρεσίες δεδομένων και λογισμικού 
αιχμής.

13 Η Ευρωπαϊκή Υποδομή Δεδομένων θα 
υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Νέφος 
Ανοικτής Επιστήμης, παρέχοντας 
δυνατότητες πληροφορικής υψηλών 
επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, 
συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και 
υπηρεσίες δεδομένων και λογισμικού 
αιχμής.

Or. en



PR\1158114EL.docx 47/162 PE625.306v01-00

EL

Τροπολογία 71

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 4 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ο κύκλος ζωής των 
πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών 
μέσω του σχεδιασμού νέων ερευνητικών 
υποδομών· η φάση προπαρασκευής και 
υλοποίησής τους, η λειτουργία τους σε 
πρώιμη φάση συμπληρωματικά με άλλες 
πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η 
ενοποίηση και η βελτιστοποίηση του 
οικοσυστήματος των ερευνητικών 
υποδομών μέσω της παρακολούθησης
των ορόσημων του ESFRI και της 
διευκόλυνσης των συμφωνιών, των 
εξελίξεων, των συγχωνεύσεων ή του 
παροπλισμού των πανευρωπαϊκών 
ερευνητικών υποδομών·

– Ο κύκλος ζωής των 
πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών 
μέσω του σχεδιασμού νέων ερευνητικών 
υποδομών· η φάση προπαρασκευής και 
υλοποίησής τους, η λειτουργία τους σε 
πρώιμη φάση συμπληρωματικά με άλλες 
πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η 
ενοποίηση και η βελτιστοποίηση του 
οικοσυστήματος των ερευνητικών 
υποδομών για την παρακολούθηση των 
ορόσημων του ESFRI και τη διευκόλυνση
των συμφωνιών, των εξελίξεων, των 
συγχωνεύσεων ή του παροπλισμού των 
πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών 
και ο ανταγωνισμός των εννοιών 
δημιουργίας υποδομής επί ίσοις όροις·

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 4 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής 
Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων: της 
επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας του 
διαύλου πρόσβασης· της αποτελεσματικής 
ομοσπονδίας ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και θεσμικών πόρων· της 
τεχνικής και πολιτικής εξέλιξής του για την 
αντιμετώπιση νέων ερευνητικών αναγκών 
και απαιτήσεων (π.χ. χρήση ευαίσθητων 
συνόλων δεδομένων, προστασία της 
ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής)· της 
διαλειτουργικότητας των δεδομένων και 

– το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής 
Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων: της 
επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας του 
διαύλου πρόσβασης· της αποτελεσματικής 
ομοσπονδίας ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και θεσμικών πόρων· της 
τεχνικής και πολιτικής εξέλιξής του για την 
αντιμετώπιση νέων ερευνητικών αναγκών 
και απαιτήσεων (π.χ. χρήση ευαίσθητων 
συνόλων δεδομένων, προστασία της 
ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής) σύμφωνα 
με τις κοινότητες ερευνητών· της 
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της συμμόρφωσης με τις αρχές FAIR· και 
μιας ευρείας βάσης χρηστών.

διαλειτουργικότητας των δεδομένων και 
της συμμόρφωσης με τις αρχές FAIR· και 
μιας ευρείας βάσης χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ερευνητικό τοπίο θα ενισχυθεί 
σημαντικά με την εξασφάλιση της 
ανοικτής πρόσβασης σε βασικές διεθνείς, 
εθνικές και περιφερειακές ερευνητικές 
υποδομές για όλους τους ερευνητές της ΕΕ 
και την ενοποίηση των υπηρεσιών τους 
όταν είναι απαραίτητο, με στόχο την
εναρμόνιση των όρων πρόσβασης, τη 
βελτίωση και τη διεύρυνση της παροχής 
υπηρεσιών και την ενθάρρυνση της κοινής 
στρατηγικής ανάπτυξης στοιχείων υψηλής 
τεχνολογίας και προηγμένων υπηρεσιών 
μέσω δράσεων καινοτομίας.

Το ερευνητικό τοπίο θα ενισχυθεί 
σημαντικά με την εξασφάλιση της 
ανοικτής πρόσβασης σε βασικές διεθνείς, 
εθνικές και περιφερειακές ερευνητικές 
υποδομές για όλους τους ερευνητές της ΕΕ 
και την ενοποίηση των υπηρεσιών τους 
όταν είναι απαραίτητο, με στόχο την
εναρμόνιση των όρων πρόσβασης, τη 
βελτίωση και τη διεύρυνση της παροχής 
υπηρεσιών και την ενθάρρυνση της κοινής 
στρατηγικής ανάπτυξης στοιχείων υψηλής 
τεχνολογίας και προηγμένων υπηρεσιών 
μέσω δράσεων καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
κοινοτήτων των ερευνητών και, με τον 
τρόπο αυτόν, ενθαρρύνουν την ενεργό 
συμμετοχή τους.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών και μεσαίων, για την παροχή 
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στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

πρόσβασης στους ερευνητές καθώς και για 
την εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες ερευνητικές υποδομές συνεχίζουν να είναι σημαντικές για τα 
οικοσυστήματα Ε&Κ. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι ερευνητικές υποδομές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων, είναι περιττή η 
αναφορά στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Τροπολογία 75

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

II II ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Or. en

Τροπολογία 76

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΕ θα επωφεληθεί τόσο ως χρήστης όσο 
και ως παραγωγός τεχνολογιών και 
βιομηχανιών αναδεικνύοντας τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει και να 
αναπτυχθεί η σύγχρονη βιομηχανική, 
βιώσιμη, ανοικτή και δημοκρατική 
κοινωνία και οικονομία χωρίς 
αποκλεισμούς. Τα ολοένα και περισσότερα 
οικονομικο-περιβαλλοντικά-κοινωνικά 
παραδείγματα της βιώσιμης βιομηχανικής 
οικονομίας του μέλλοντος, θα ενισχυθούν 
και θα προωθηθούν, είτε πρόκειται για: την 
υγεία και την ευεξία για όλους· είτε για τις 

Η ΕΕ θα επωφεληθεί τόσο ως χρήστης όσο 
και ως παραγωγός γνώσεων, τεχνολογιών 
και βιομηχανιών αναδεικνύοντας τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει 
και να αναπτυχθεί η σύγχρονη 
βιομηχανική, βιώσιμη, ανοικτή και 
δημοκρατική κοινωνία και οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς. Τα ολοένα και 
περισσότερα οικονομικο-περιβαλλοντικά-
κοινωνικά παραδείγματα της βιώσιμης 
βιομηχανικής οικονομίας του μέλλοντος, 
θα ενισχυθούν και θα προωθηθούν, είτε 
πρόκειται για: την υγεία και την ευεξία για 
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ανθεκτικές και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς· είτε για τη διαθέσιμη 
καθαρή ενέργεια και κινητικότητα· είτε για 
μια ψηφιοποιημένη οικονομία και 
κοινωνία· είτε για μια διεπιστημονική και 
δημιουργική βιομηχανία· είτε για 
διαστημικές, θαλάσσιες ή χερσαίες λύσεις· 
είτε για λύσεις για τα τρόφιμα και τη 
διατροφή· τη βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, την προστασία του κλίματος και
την προσαρμογή, τα οποία στο σύνολό 
τους δημιουργούν πλούτο στην Ευρώπη 
και προσφέρουν θέσεις εργασίας 
υψηλότερης ποιότητας. Ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός θα είναι καθοριστικής 
σημασίας.

όλους· είτε για τις ανθεκτικές και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς· είτε για τη 
διαθέσιμη καθαρή ενέργεια και 
κινητικότητα· είτε για μια ψηφιοποιημένη 
οικονομία και κοινωνία· είτε για μια 
διεπιστημονική και δημιουργική 
βιομηχανία· είτε για διαστημικές, 
θαλάσσιες ή χερσαίες λύσεις· είτε για 
λύσεις για τα τρόφιμα και τη διατροφή· τη 
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, την 
προστασία του κλίματος και την 
προσαρμογή, τα οποία στο σύνολό τους 
δημιουργούν πλούτο στην Ευρώπη και 
προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλότερης 
ποιότητας. Ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός θα είναι καθοριστικής 
σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία στο πλαίσιο 
του παρόντος πυλώνα του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» ομαδοποιούνται σε 
ενοποιημένες ομάδες δραστηριοτήτων. 
Rather than addressing sectors, the 
investments aim at systemic changes for 
our society and economy along a 
sustainability vector. Οι εν λόγω αλλαγές 
θα επιτευχθούν μόνο εάν όλοι οι φορείς, 
τόσο οι ιδιωτικοί όσο και οι δημόσιοι, 
λάβουν μέρος στην από κοινού σχεδίαση 
και δημιουργία της έρευνας και της 
καινοτομίας· συνεργασία τελικών 
χρηστών, επιστημόνων, τεχνολόγων, 
παραγωγών, δημιουργών καινοτομίας, 
επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών, πολιτών και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 
Επομένως, καμία από τις θεματικές ομάδες 
δεν εστιάζει σε ένα μόνο σύνολο φορέων.

Η έρευνα και η καινοτομία στο πλαίσιο 
του παρόντος πυλώνα του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» ομαδοποιούνται σε 
ενοποιημένες ομάδες δραστηριοτήτων. 
Rather than addressing sectors, the 
investments aim at systemic changes for 
our society and economy along a 
sustainability vector. Οι εν λόγω αλλαγές 
θα επιτευχθούν μόνο εάν όλοι οι φορείς, 
τόσο οι ιδιωτικοί όσο και οι δημόσιοι, 
λάβουν μέρος στην από κοινού σχεδίαση 
και δημιουργία της έρευνας και της 
καινοτομίας· συνεργασία τελικών 
χρηστών, ερευνητών, επιστημόνων, 
τεχνολόγων, παραγωγών, δημιουργών 
καινοτομίας, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών, 
πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών. Επομένως, καμία από τις 
θεματικές ομάδες δεν εστιάζει σε ένα μόνο 
σύνολο φορέων.
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Τροπολογία 78

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ομάδες θα αναπτύξουν και θα 
εφαρμόσουν ψηφιακές βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και 
αναδυόμενες τεχνολογίες στο πλαίσιο μιας 
κοινής στρατηγικής για την προώθηση της 
βιομηχανικής υπεροχής της ΕΕ. Όπου 
κρίνεται σκόπιμο, θα χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα και οι υπηρεσίες της ΕΕ σε 
σχέση με το διάστημα.

Οι ομάδες θα στηρίζουν τη δημιουργία 
γνώσης σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων πρώιμου σταδίου. Οι 
ομάδες θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν 
επίσης ψηφιακές βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής και αναδυόμενες 
τεχνολογίες στο πλαίσιο μιας κοινής 
στρατηγικής για την προώθηση της 
βιομηχανικής υπεροχής της ΕΕ. Όπου 
κρίνεται σκόπιμο, θα χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα και οι υπηρεσίες της ΕΕ σε 
σχέση με το διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα δοθεί στήριξη για τη μεταφορά της 
τεχνολογίας από το εργαστήριο στην 
αγορά και για την ανάπτυξη εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών 
γραμμών και επιδείξεων, μέτρων για την 
προώθηση της υιοθέτησης από την αγορά 
και για την ενίσχυση της δέσμευσης του 
ιδιωτικού τομέα. Θα μεγιστοποιηθούν οι 
συνέργειες με άλλα προγράμματα.

Θα δοθεί στήριξη για τη μεταφορά της 
τεχνολογίας από το εργαστήριο στην 
αγορά και για την ανάπτυξη εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών 
γραμμών και επιδείξεων, μέτρων για την 
προώθηση της υιοθέτησης από την αγορά 
και για την ενίσχυση της δέσμευσης του 
ιδιωτικού τομέα. Θα μεγιστοποιηθούν οι 
συνέργειες με άλλα μέρη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως 
το ΕΙΚΤ, καθώς και με άλλα
προγράμματα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποστολή του ΕΙΚΤ έγκειται στην εξεύρεση λύσεων στις πιο πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Το ΕΙΚΤ υλοποιεί ήδη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και θα 
πρέπει, συνεπώς, να συνδέεται στενά με όλες τις ομάδες. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες συνεργειών μεταξύ των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ και των περισσοτέρων ομάδων 
που θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω και να μεγιστοποιηθούν όπου είναι δυνατό.

Τροπολογία 80

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της 
υγείας έχουν διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο σε αυτό το επίτευγμα, αλλά και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
ποιότητας στον κλάδο της υγείας και της 
περίθαλψης. Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει νέες, νεοεμφανιζόμενες ή 
μόνιμες προκλήσεις που απειλούν τους 
πολίτες και τη δημόσια υγεία, τη 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και την 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου υγείας και 
περίθαλψής της. Οι κύριες προκλήσεις για 
την υγεία στην ΕΕ περιλαμβάνουν: την 
έλλειψη αποτελεσματικής προαγωγής της 
υγείας και πρόληψης των ασθενειών· την 
αύξηση των μη μεταδοτικών ασθενειών· 
την εξάπλωση της ανθεκτικότητας στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα και την 
εμφάνιση λοιμωδών επιδημιών· την 
αυξημένη περιβαλλοντική ρύπανση· τη 
διατήρηση των ανισοτήτων στον τομέα της 
υγείας μεταξύ και εντός των χωρών, που 
επηρεάζουν δυσανάλογα τα άτομα που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε 
ευάλωτα στάδια ζωής· τον εντοπισμό, την 
κατανόηση, τον έλεγχο, την πρόληψη και 
τον μετριασμό των κινδύνων για την υγεία 
σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό, 
αστικό και φυσικό περιβάλλον· το 

Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της 
υγείας έχουν διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο σε αυτό το επίτευγμα, αλλά και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
ποιότητας στον κλάδο της υγείας και της 
περίθαλψης. Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει νέες, νεοεμφανιζόμενες ή 
μόνιμες προκλήσεις που απειλούν τους 
πολίτες και τη δημόσια υγεία, τη 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και την 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου υγείας και 
περίθαλψής της. Οι κύριες προκλήσεις για 
την υγεία στην ΕΕ περιλαμβάνουν: την 
έλλειψη αποτελεσματικής προαγωγής της 
υγείας και πρόληψης των ασθενειών· την 
αύξηση των μη μεταδοτικών ασθενειών· 
την εξάπλωση της ανθεκτικότητας στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα και την 
εμφάνιση λοιμωδών επιδημιών· την 
αυξημένη περιβαλλοντική ρύπανση· τη 
διατήρηση των ανισοτήτων στον τομέα της 
υγείας μεταξύ και εντός των χωρών, που 
επηρεάζουν δυσανάλογα τα άτομα που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε 
ευάλωτα στάδια ζωής· τον εντοπισμό, την 
κατανόηση, τον έλεγχο, την πρόληψη και 
τον μετριασμό των κινδύνων για την υγεία 
σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό, 
αστικό και φυσικό περιβάλλον· το 
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αυξανόμενο κόστος για τα ευρωπαϊκά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και 
την προοδευτική εισαγωγή των 
προσεγγίσεων της εξατομικευμένης 
ιατρικής και της ψηφιοποίησης στην υγεία 
και την περίθαλψη· και την αυξανόμενη 
πίεση στον ευρωπαϊκό κλάδο υγείας και 
περίθαλψης να παραμείνει ανταγωνιστικός 
και να αναπτύξει την καινοτομία στον 
τομέα της υγείας έναντι των νέων και 
αναδυόμενων παγκόσμιων παραγόντων.

αυξανόμενο κόστος για τα ευρωπαϊκά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και 
την προοδευτική εισαγωγή των 
προσεγγίσεων της εξατομικευμένης 
ιατρικής, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής έρευνας, και της ψηφιοποίησης 
στην υγεία και την περίθαλψη· και την 
αυξανόμενη πίεση στον ευρωπαϊκό κλάδο 
υγείας και περίθαλψης να παραμείνει 
ανταγωνιστικός και να αναπτύξει την 
καινοτομία στον τομέα της υγείας έναντι 
των νέων και αναδυόμενων παγκόσμιων 
παραγόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξατομικευμένη ιατρική χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ώστε να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. 
Η μεταγραφική έρευνα είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας στον τομέα της 
υγείας, καθώς μεταφέρει τα ερευνητικά αποτελέσματα από το εργαστήριο στον ασθενή και πίσω 
στο εργαστήριο για περαιτέρω βελτίωση. Χωρίς ισχυρή έμφαση στη βασική βιοϊατρική έρευνα, 
το φυτώριο μελλοντικών βελτιώσεων για τους ασθενείς θα χάσει τη δυναμική του.

Τροπολογία 81

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω προκλήσεις για την υγεία είναι 
σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες 
και απαιτούν πολυεπιστημονικές, 
διατομεακές και διακρατικές συνεργασίες. 
Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας θα δημιουργήσουν στενούς 
δεσμούς μεταξύ της ανακάλυψης, της 
κλινικής, της επιδημιολογικής, της 
περιβαλλοντικής και της 
κοινωνικοοικονομικής έρευνας καθώς και 
των ρυθμιστικών επιστημών. Θα 
αξιοποιήσουν τις συνδυασμένες δεξιότητες 
του ακαδημαϊκού χώρου και της 
βιομηχανίας και θα καλλιεργήσουν τη 
συνεργασία τους με τις υπηρεσίες υγείας, 
τους ασθενείς, τους υπευθύνους για τη 
χάραξη πολιτικής και τους πολίτες, 

Οι εν λόγω προκλήσεις για την υγεία είναι 
σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες 
και απαιτούν πολυεπιστημονικές, 
διατομεακές και διακρατικές συνεργασίες 
σε διεθνικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αναγκαίας 
βασικής βιοϊατρικής έρευνας, θα 
δημιουργήσουν στενούς δεσμούς μεταξύ 
της ανακάλυψης, της κλινικής, της 
επιδημιολογικής, της περιβαλλοντικής και 
της κοινωνικοοικονομικής έρευνας καθώς 
και των ρυθμιστικών επιστημών. Θα 
αξιοποιήσουν τις συνδυασμένες δεξιότητες 
του ακαδημαϊκού χώρου και της 
βιομηχανίας και θα καλλιεργήσουν τη 
συνεργασία τους με τις υπηρεσίες υγείας, 
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προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δημόσια 
χρηματοδότηση και να εξασφαλίσουν την 
υιοθέτηση των αποτελεσμάτων τόσο στην 
κλινική πρακτική όσο και στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης. Θα προωθήσουν 
τη στρατηγική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ 
και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να 
συγκεντρώσουν την εμπειρογνωμοσύνη, 
τις ικανότητες και τους πόρους που 
απαιτούνται για τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας, εμβέλειας και ταχύτητας, καθώς 
και να μοιραστούν τα αναμενόμενα οφέλη 
και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

τους ασθενείς, τους υπευθύνους για τη 
χάραξη πολιτικής και τους πολίτες, 
προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δημόσια 
χρηματοδότηση και να εξασφαλίσουν την 
υιοθέτηση των αποτελεσμάτων τόσο στην 
κλινική πρακτική όσο και στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης. Θα προωθήσουν 
τη στρατηγική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ 
και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να 
συγκεντρώσουν την εμπειρογνωμοσύνη, 
τις ικανότητες και τους πόρους που 
απαιτούνται για τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας, εμβέλειας και ταχύτητας, καθώς 
και να μοιραστούν τα αναμενόμενα οφέλη 
και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 82

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παιδικές ασθένειες που συνδέονται 
με υψηλή θνησιμότητα και 
μακροπρόθεσμη νοσηρότητα·

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μη μεταδοτικές ασθένειες,
συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων 
ασθενειών, αποτελούν σημαντική 
πρόκληση για την υγεία και την κοινωνία 
και απαιτούν πιο αποτελεσματικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά την πρόληψη, 

Οι μη μεταδοτικές ασθένειες, 
συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων 
ασθενειών, αποτελούν σημαντική 
πρόκληση για την υγεία και την κοινωνία 
και απαιτούν πιο αποτελεσματικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά την πρόληψη, τη 
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την αντιμετώπιση και τη θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων 
της εξατομικευμένης ιατρικής.

διάγνωση, την αντιμετώπιση και τη 
θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των 
προσεγγίσεων της εξατομικευμένης 
ιατρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάγνωση αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας και δεν θα πρέπει να αγνοείται 
(βλ. πρώτη «γενική γραμμή»).

Τροπολογία 84

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τομείς υψηλού βαθμού κλινικών 
αναγκών που δεν καλύπτονται, όπως 
σπάνιοι καρκίνοι, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιατρικών καρκίνων·

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.4 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εμβόλια, μέσα διάγνωσης, αγωγές 
και θεραπείες για λοιμώδη νοσήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών 
νοσηροτήτων και των συλλοιµώξεων·

– εμβόλια, μέσα διάγνωσης, αγωγές 
και θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των 
φαρμακευτικών ουσιών, λοιμώδη 
νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοδών νοσηροτήτων και των 
συλλοιµώξεων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι λοιμώδεις νόσοι χρειάζονται καινοτόμες φαρμακευτικές ουσίες. Για τον σκοπό αυτόν, δεν 
απαιτείται μόνο έρευνα σχετικά με τα συστατικά τους, αλλά και καινοτόμα συστήματα φορέων.

Τροπολογία 86

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία για την 
υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημόσια υγεία και συνεισέφεραν σε 
μεγάλο βαθμό στις σημαντικές βελτιώσεις 
που επιτεύχθηκαν στην ποιότητα ζωής, την 
υγεία και την περίθαλψη των πολιτών στην 
ΕΕ. Η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση 
και η εφαρμογή κατάλληλων, αξιόπιστων, 
ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών 
εργαλείων και τεχνολογιών για την υγεία 
και την περίθαλψη, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των αναγκώ των ατόμων 
με αναπηρίες και της γηράσκουσας 
κοινωνίας, αποτελούν συνεπώς βασικές 
στρατηγικές προκλήσεις. Αυτές 
περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη 
και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, που 
προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις σε 
σχέση με τις υφιστάμενες, καθώς και την 
τόνωση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
βιομηχανίας στον τομέα της υγείας, η 
οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής 
αξίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία στον 
τομέα της υγείας αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους 
στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 3 % του 
ΑΕΠ και απασχολώντας 1,5 εκατομμύρια 
εργαζόμενους.

Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία για την 
υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημόσια υγεία και συνεισέφεραν σε 
μεγάλο βαθμό στις σημαντικές βελτιώσεις 
που επιτεύχθηκαν στην ποιότητα ζωής, την 
υγεία και την περίθαλψη των πολιτών στην 
ΕΕ. Η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση 
και η εφαρμογή κατάλληλων, αξιόπιστων, 
ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών 
εργαλείων και τεχνολογιών για την υγεία 
και την περίθαλψη, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των αναγκώ των ατόμων 
με αναπηρίες και της γηράσκουσας 
κοινωνίας, αποτελούν συνεπώς βασικές 
στρατηγικές προκλήσεις. Αυτές 
περιλαμβάνουν βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής, που προσφέρουν 
σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τις 
υφιστάμενες, καθώς και την τόνωση μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης βιομηχανίας 
στον τομέα της υγείας, η οποία δημιουργεί 
θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα της 
υγείας αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους 
στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 3 % του 
ΑΕΠ και απασχολώντας 1,5 εκατομμύρια 
εργαζόμενους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά μόνο της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών είναι υπερβολικά 
περιοριστική. Ειδικά η φωτονική, μια βασική τεχνολογία γενικής εφαρμογής, δίνει την 
υπόσχεση της ασφάλειας και της καλής σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας στις λύσεις 
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υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 87

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ΟΜΑΔΑ «ΠΟΛΥΔΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

2. ΟΜΑΔΑ «ΠΟΛΥΔΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΕ υποστηρίζει έναν μοναδικό τρόπο 
συνδυασμού της οικονομικής ανάπτυξης 
με τις κοινωνικές πολιτικές, με υψηλά 
επίπεδα κοινωνικής ένταξης, κοινές αξίες 
που ενστερνίζονται τη δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των 
φύλων και τον πλούτο της πολυμορφίας. 
Το μοντέλο αυτό εξελίσσεται διαρκώς και 
έρχεται αντιμέτωπο με τις προκλήσεις 
όπως, μεταξύ άλλων, την 
παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική 
αλλαγή. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
προκύπτουν από τις συνεχείς απειλές 
κατά της ασφάλειας. Οι τρομοκρατικές 
επιθέσεις και η ριζοσπαστικοποίηση, 
καθώς και οι επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο και οι υβριδικές απειλές, 
εγείρουν σημαντικές ανησυχίες για την 
ασφάλεια και ασκούν ιδιαίτερη πίεση στις 
κοινωνίες.

Η ΕΕ υποστηρίζει έναν μοναδικό τρόπο 
συνδυασμού της οικονομικής ανάπτυξης 
με τις κοινωνικές πολιτικές, με υψηλά 
επίπεδα κοινωνικής ένταξης, κοινές αξίες 
που ενστερνίζονται τη δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των 
φύλων και τον πλούτο της πολυμορφίας. 
Το μοντέλο αυτό εξελίσσεται διαρκώς και 
έρχεται αντιμέτωπο με τις προκλήσεις 
όπως, μεταξύ άλλων, την 
παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική 
αλλαγή.

Or. en
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Τροπολογία 89

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 - σημείο 2.1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο αυτό, οι κλάδοι του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
(ΚΠΔ) διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
διατήρηση και την προαγωγή της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας, ενισχύουν την αίσθηση της 
ευρωπαϊκής και περιφερειακής 
ταυτότητας, συμβάλλουν στη μετάδοση 
γνώσης και αξιών και διασφαλίζουν την 
υλική και άυλη ευρωπαϊκή κληρονομιά 
για τις σημερινές και τις μελλοντικές 
γενιές. Ταυτόχρονα, ενισχύουν την 
κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν 
σημαντικά στην οικονομία της Ένωσης 
όσον αφορά την απασχόληση, τις 
επενδύσεις, την οικονομική μεγέθυνση 
και την καινοτομία, καθώς και στην 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε 
παγκόσμια κλίμακα.

Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ευρωπαίοι πολίτες, οι κρατικοί θεσμοί 
και η οικονομία θα πρέπει να 
προστατεύονται από τις συνεχιζόμενες 
απειλές του οργανωμένου εγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης 
πυροβόλων όπλων, της διακίνησης 
ναρκωτικών και της εμπορίας 
ανθρώπων. Η ενίσχυση της προστασίας 
και της ασφάλειας μέσω της καλύτερης 
διαχείρισης των συνόρων είναι επίσης 
καθοριστικής σημασίας. Το έγκλημα στον 

διαγράφεται
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κυβερνοχώρο αυξάνεται και οι σχετικοί 
κίνδυνοι διαφοροποιούνται με την 
ψηφιοποίηση της οικονομίας και της 
κοινωνίας. Η Ευρώπη θα πρέπει να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για να 
βελτιώσει την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, την ψηφιακή 
ιδιωτικότητα, την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και να 
καταπολεμήσει τη διάδοση ψευδών και 
επιβλαβών πληροφοριών, για τη 
διασφάλιση της δημοκρατικής και 
οικονομικής σταθερότητας. Τέλος, 
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για 
τον περιορισμό των επιπτώσεων στη ζωή 
και τα μέσα βιοπορισμού των ακραίων 
καιρικών φαινομένων που οφείλονται 
στην κλιματική αλλαγή, όπως πλημμύρες, 
καταιγίδες ή ξηρασία που οδηγεί σε 
δασικές πυρκαγιές, υποβάθμιση της γης 
και άλλες φυσικές καταστροφές, π.χ. 
σεισμούς. Οι καταστροφές, είτε είναι 
φυσικές είτε ανθρωπογενείς, μπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο σημαντικές κοινωνικές 
λειτουργίες, όπως η υγεία, ο ενεργειακός 
εφοδιασμός και η διακυβέρνηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο των τροπολογιών 89 - 91 μετακινείται ως νέο στην ομάδα «Ασφαλής κοινωνία».

Τροπολογία 91

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και ο 
διακρατικός χαρακτήρας των 
προκλήσεων απαιτούν πολυεπίπεδη 
δράση της ΕΕ. Η αντιμετώπιση τέτοιου 
είδους κρίσιμων κοινωνικών, πολιτικών, 
πολιτιστικών και οικονομικών 
ζητημάτων, καθώς και προκλήσεων 
ασφάλειας, μόνο σε εθνικό επίπεδο 

διαγράφεται
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συνεπάγεται τον κίνδυνο μη αποδοτικής 
χρήσης των πόρων, κατακερματισμένων 
προσεγγίσεων και ανόμοιων προτύπων 
γνώσης και ικανοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα στον τομέα της ασφάλειας 
εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης 
συνολικής απόκρισης της ΕΕ στις 
απειλές για την ασφάλεια. Συμβάλλει στη 
διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων, 
καθιστώντας δυνατή τη μελλοντική 
διαθεσιμότητα τεχνολογιών και 
εφαρμογών για την κάλυψη κενών που 
εντοπίζονται από τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής και τους 
επαγγελματίες. Ήδη η χρηματοδότηση 
της έρευνας μέσω του προγράμματος-
πλαισίου της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 
το 50 % της συνολικής δημόσιας 
χρηματοδότησης για την έρευνα στον 
τομέα της ασφάλειας στην ΕΕ. Θα 
αξιοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού 
διαστημικού προγράμματος (Galileo και 
EGNOS, Copernicus, επαγρύπνηση για 
την κατάσταση που επικρατεί στο 
διάστημα και κυβερνητικές δορυφορικές 
επικοινωνίες). Επιδιώκονται συνέργειες 
με τις δραστηριότητες που στηρίζονται 
από την έρευνα στον τομέα της άμυνας 
που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ενώ 
αποφεύγεται η επανάληψη της 
χρηματοδότησης. Η διασυνοριακή 
συνεργασία συμβάλλει στην ανάπτυξη 
μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 
ασφάλειας, καθώς και στη βελτίωση των 
βιομηχανικών επιδόσεων, στηρίζοντας 
την αυτονομία της ΕΕ.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.2. Πολιτιστική κληρονομιά 2.2.2. Κλάδοι του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

Or. en

Τροπολογία 94

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί τον 
ιστό της ζωής μας, είναι εξαιρετικά 
σημαντική για τις κοινότητες, τις ομάδες 
και τις κοινωνίες, προσφέροντας την 
αίσθηση του «ανήκειν». Είναι η γέφυρα 
ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον των 
κοινωνιών μας. Αποτελεί κινητήρια 
δύναμη των τοπικών οικονομιών και 
ισχυρή πηγή έμπνευσης για τις 
δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. 
Η πρόσβαση, η διατήρηση, η προστασία 
και η αποκατάσταση, η ερμηνεία και η 
αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελούν 
προκλήσεις ζωτικής σημασίας για τη 
σημερινή, καθώς και για τις μελλοντικές 
γενιές. Η πολιτιστική κληρονομιά έχει 
καίρια συμβολή και αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για τις τέχνες, τις παραδοσιακές 
τεχνικές, τον πολιτιστικό, τον 
επιχειρηματικό και τον δημιουργικό τομέα 
που αποτελούν κινητήρια δύναμη της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και του 

Καθίσταται στρατηγικά σημαντικό να 
υποστηριχθούν δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας στον τομέα των κλάδων 
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
(ΚΠΔ), καθώς είναι σε θέση να 
διατηρήσουν τη γλωσσική και 
πολιτισμική πολυμορφία, τον 
πλουραλισμό και την προσφορά 
καινοτόμων και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών, ειδικά στο πλαίσιο μιας 
συγκλίνουσας και παγκοσμιοποιημένης 
αγοράς. Οι κλάδοι του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας χτίζουν γέφυρες 
μεταξύ των τεχνών, του πολιτισμού, των 
επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. 
Επιπλέον, ιδίως στον τομέα της 
ψηφιοποίησης, οι ΚΠΔ διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης, αποτελούν μοχλό ανάπτυξης 
και κατέχουν στρατηγική θέση ώστε να 
επιφέρουν καινοτόμα δευτερογενή 
αποτελέσματα σε άλλους τομείς της 
βιομηχανίας, όπως ο τουρισμός, το 
λιανικό εμπόριο, οι ψηφιακές τεχνολογίες 



PE625.306v01-00 62/162 PR\1158114EL.docx

EL

εξωτερικού εμπορίου. και η μηχανική. Η πολιτιστική 
κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
των ΚΠΔ. Η πολιτιστική κληρονομιά
αποτελεί τον ιστό της ζωής μας, είναι 
εξαιρετικά σημαντική για τις κοινότητες, 
τις ομάδες και τις κοινωνίες, 
προσφέροντας την αίσθηση του «ανήκειν». 
Είναι η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και 
το μέλλον των κοινωνιών μας. Αποτελεί 
κινητήρια δύναμη των τοπικών οικονομιών 
και ισχυρή πηγή έμπνευσης για τις 
δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. 
Η πρόσβαση, η διατήρηση, η προστασία 
και η αποκατάσταση, η ερμηνεία και η 
αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελούν 
προκλήσεις ζωτικής σημασίας για τη 
σημερινή, καθώς και για τις μελλοντικές 
γενιές. Η πολιτιστική κληρονομιά έχει 
καίρια συμβολή και αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για τις τέχνες, τις παραδοσιακές 
τεχνικές, τον πολιτιστικό, τον 
επιχειρηματικό και τον δημιουργικό τομέα 
που αποτελούν κινητήρια δύναμη της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και του 
εξωτερικού εμπορίου. Επιπλέον, ο 
τουρισμός που έχει ως βάση την 
κληρονομιά και τα μουσεία μπορούν να 
προσφέρουν νέες πολιτιστικές και 
οικονομικές προοπτικές, πρωτίστως σε 
μεταβιομηχανικές περιφέρειες, και να 
διατηρήσουν ζωντανή την παραδοσιακή 
ευρωπαϊκή τεχνογνωσία.

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διατήρηση, προστασία, ανάδειξη 
και αποκατάσταση της πολιτιστικής 

– διατήρηση, προστασία, ανάδειξη 
και αποκατάσταση της πολιτιστικής 
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κληρονομιάς και των γλωσσών με τη 
χρήση τεχνολογιών αιχμής, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 
τεχνολογίας·

κληρονομιάς, των γλωσσών και των 
παραδοσιακών δεξιοτήτων και τεχνών με 
τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 96

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δημιουργία «Νέφους Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς»:

θα δημιουργηθεί χώρος συνεργασίας 
μουσείων προκειμένου να επιτραπεί η 
προσβασιμότητα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω των νέων 
τεχνολογιών, καθώς και να ενθαρρυνθεί 
και να διευκολυνθεί η διάδοση 
τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων όπως η 
αποκατάσταση έργων τέχνης κ.λπ. 
Επιπλέον, το νέφος θα συνδέεται στενά με 
την πλατφόρμα Europeana.

Το Νέφος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα:

- αποτελεί έναν βασιζόμενο στην έρευνα 
και στα έργα χώρο συνεργασίας μεταξύ 
μουσείων, επαγγελματιών στον τομέα του 
πολιτισμού και του κοινού – πρόσβαση 
του κοινού στην έρευνα και στη γνώση· 

- δίνει την ευκαιρία συγκρότησης 
μεμονωμένων ομάδων εργασίας και 
διαρθρώσεων έργων· 

- θα παρέχει και θα ενσωματώνει 
συνδέσμους προς υφιστάμενες 
πλατφόρμες όπως η Europeana· 

- θα αποτελεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική 
αντιστοιχία των υπηρεσιών νέφους 
εμπορικού σκοπού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή και η μακροπρόθεσμη αποθήκευση πληροφοριών και τεχνογνωσίας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κατάλληλη ψηφιακή 
πλατφόρμα στον τομέα αυτόν, η οποία να προσφέρει λύσεις στα πολύ πρακτικά προβλήματα της 
συνεργασίας μεταξύ συλλογών, ιδίως σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η δημιουργία ενός ψηφιακού 
ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας μεταξύ μουσείων μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
αυτών των προκλήσεων.

Τροπολογία 97

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οριζόντιες δραστηριότητες:

Στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η 
δημιουργικότητα και ο σχεδιασμός θα 
αποτελούν οριζόντιο θέμα που θα 
ενσωματώνεται στα έργα σε όλο το 
πρόγραμμα προκειμένου να στηριχθούν 
νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα 
και δεξιότητες, καθώς και να 
μετατραπούν οι δημιουργικές και 
διεπιστημονικές λύσεις σε οικονομική και 
κοινωνική αξία.

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2– σημείο 2.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.4. Κοινωνίες ανθεκτικές στις 
καταστροφές

διαγράφεται

Καταστροφές προέρχονται από 
πολλαπλές αιτίες, φυσικές ή 
ανθρωπογενείς, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που προέρχονται από 
τρομοκρατικές επιθέσεις, καιρικά 
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φαινόμενα που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή και άλλα ακραία 
συμβάντα (μεταξύ άλλων από την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας), από δασικές 
πυρκαγιές, καύσωνες, πλημμύρες, 
σεισμούς, παλιρροϊκά κύματα και 
ηφαιστειακά συμβάντα, κρίσεις 
ύδρευσης, από διαστημικά καιρικά 
φαινόμενα, από βιομηχανικές 
καταστροφές, από συμβάντα ΧΒΑΠ 
(χημικών, βιολογικών, ακτινολογικών και 
πυρηνικών μέσων) και καταστροφές 
μεταφορικών μέσων καθώς και εκείνων 
που προέρχονται από διαδοχικούς 
κινδύνους. Στόχος είναι η πρόληψη και ο 
περιορισμός των απωλειών ζωών, των 
βλαβών στην υγεία και το περιβάλλον, 
των οικονομικών και υλικών ζημιών από
τις καταστροφές, η διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και η 
βελτίωση της κατανόησης και ο 
περιορισμός του κινδύνου καταστροφών 
και η αποκόμιση διδαγμάτων μετά τις 
καταστροφές.

Γενικές γραμμές

– Τεχνολογίες και δυνατότητες για 
τα μέλη των ομάδων άμεσης επέμβασης 
για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης σε 
καταστάσεις κρίσεων και καταστροφών·

– οι ικανότητες της κοινωνίας για 
καλύτερη διαχείριση και μείωση του 
κινδύνου καταστροφών, μεταξύ άλλων 
μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση, με 
την ενίσχυση της πρόληψης, της 
ετοιμότητας και της αντίδρασης σε 
υφιστάμενους και νέους κινδύνους·

– διαλειτουργικότητα του 
εξοπλισμού και των διαδικασιών για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
επιχειρησιακής συνεργασίας και μιας 
ενοποιημένης αγοράς της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο των τροπολογιών 97 - 117 μετακινείται ως νέο στην ομάδα «Ασφαλής κοινωνία».
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Τροπολογία 99

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταστροφές προέρχονται από 
πολλαπλές αιτίες, φυσικές ή 
ανθρωπογενείς, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που προέρχονται από 
τρομοκρατικές επιθέσεις, καιρικά 
φαινόμενα που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή και άλλα ακραία 
συμβάντα (μεταξύ άλλων από την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας), από δασικές 
πυρκαγιές, καύσωνες, πλημμύρες, 
σεισμούς, παλιρροϊκά κύματα και 
ηφαιστειακά συμβάντα, κρίσεις 
ύδρευσης, από διαστημικά καιρικά 
φαινόμενα, από βιομηχανικές 
καταστροφές, από συμβάντα ΧΒΑΠ 
(χημικών, βιολογικών, ακτινολογικών και 
πυρηνικών μέσων) και καταστροφές 
μεταφορικών μέσων καθώς και εκείνων 
που προέρχονται από διαδοχικούς 
κινδύνους. Στόχος είναι η πρόληψη και ο 
περιορισμός των απωλειών ζωών, των 
βλαβών στην υγεία και το περιβάλλον, 
των οικονομικών και υλικών ζημιών από 
τις καταστροφές, η διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και η 
βελτίωση της κατανόησης και ο 
περιορισμός του κινδύνου καταστροφών 
και η αποκόμιση διδαγμάτων μετά τις 
καταστροφές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.4 – παράγραφος 2



PR\1158114EL.docx 67/162 PE625.306v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές γραμμές διαγράφεται

– Τεχνολογίες και δυνατότητες για 
τα μέλη των ομάδων άμεσης επέμβασης 
για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης σε 
καταστάσεις κρίσεων και καταστροφών·

– οι ικανότητες της κοινωνίας για 
καλύτερη διαχείριση και μείωση του 
κινδύνου καταστροφών, μεταξύ άλλων 
μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση, με 
την ενίσχυση της πρόληψης, της 
ετοιμότητας και της αντίδρασης σε 
υφιστάμενους και νέους κινδύνους·

– διαλειτουργικότητα του 
εξοπλισμού και των διαδικασιών για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
επιχειρησιακής συνεργασίας και μιας 
ενοποιημένης αγοράς της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.4 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τεχνολογίες και δυνατότητες για 
τα μέλη των ομάδων άμεσης επέμβασης 
για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης σε 
καταστάσεις κρίσεων και καταστροφών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 102

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.4 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οι ικανότητες της κοινωνίας για 
καλύτερη διαχείριση και μείωση του 
κινδύνου καταστροφών, μεταξύ άλλων 
μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση, με 
την ενίσχυση της πρόληψης, της 
ετοιμότητας και της αντίδρασης σε 
υφιστάμενους και νέους κινδύνους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 103

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.4 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαλειτουργικότητα του 
εξοπλισμού και των διαδικασιών για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
επιχειρησιακής συνεργασίας και μιας 
ενοποιημένης αγοράς της ΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2– σημείο 2.2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.5. Προστασία και ασφάλεια διαγράφεται

Έχει προκύψει η ανάγκη προστασίας των 
πολιτών και αντιμετώπισης των απειλών 
για την ασφάλεια που τίθενται από 
εγκληματικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών 
δραστηριοτήτων και υβριδικών απειλών· 
προστασίας των πολιτών, των δημόσιων 
χώρων και των κρίσιμων υποδομών, τόσο 
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από φυσικές επιθέσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων 
CBRN-E) όσο και από επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο· καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας και της 
ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων και 
μέσω της κατανόησης και της 
αντιμετώπισης των τρομοκρατικών ιδεών 
και πεποιθήσεων· πρόληψης και 
καταπολέμησης του σοβαρού 
εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του 
οργανωμένου εγκλήματος· υποστήριξης 
των θυμάτων· εντοπισμού εγκληματικών 
ροών κεφαλαίων· στήριξης της χρήσης 
δεδομένων για την επιβολή του νόμου και 
για τη διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου· 
στήριξης της διαχείρισης των εναέριων, 
χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της 
ΕΕ, για τις ροές ανθρώπων και αγαθών. 
Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ευελιξία 
για την άμεση αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων ασφάλειας που ενδέχεται να 
προκύψουν.

Γενικές γραμμές

– Καινοτόμες προσεγγίσεις και 
τεχνολογίες για τους επαγγελματίες που 
είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας (όπως αστυνομικές δυνάμεις, 
συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες, 
τελωνεία), τους επαγγελματίες της 
δημόσιας υγείας, τους φορείς 
εκμετάλλευσης υποδομών και τους φορείς 
διαχείρισης ανοικτών χώρων·

– ανθρώπινες και κοινωνικές 
διαστάσεις της εγκληματικότητας και της 
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, σε σχέση με 
τους εμπλεκόμενους ή δυνητικά 
εμπλεκόμενους στην εν λόγω 
συμπεριφορά, καθώς και με εκείνους που 
έχουν πληγεί ή ενδέχεται να πληγούν·

– η νοοτροπία των πολιτών, των 
δημόσιων αρχών και της βιομηχανίας για 
την πρόληψη της δημιουργίας νέων 
κινδύνων για την ασφάλεια και για τον 



PE625.306v01-00 70/162 PR\1158114EL.docx

EL

περιορισμό των υφιστάμενων κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προέρχονται από νέες τεχνολογίες όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη·

– καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης και των ψευδών 
ειδήσεων με επιπτώσεις στην ασφάλεια·

– διαλειτουργικότητα του 
εξοπλισμού και των διαδικασιών για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
διοργανικής επιχειρησιακής συνεργασίας 
και διαμόρφωση μιας ενοποιημένης 
αγοράς της ΕΕ.

– διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου, 
ιδίως υπό το πρίσμα των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων.

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχει προκύψει η ανάγκη προστασίας των 
πολιτών και αντιμετώπισης των απειλών 
για την ασφάλεια που τίθενται από 
εγκληματικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών 
δραστηριοτήτων και υβριδικών απειλών· 
προστασίας των πολιτών, των δημόσιων 
χώρων και των κρίσιμων υποδομών, τόσο 
από φυσικές επιθέσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων 
CBRN-E) όσο και από επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο· καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας και της 
ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων και 
μέσω της κατανόησης και της 
αντιμετώπισης των τρομοκρατικών ιδεών 

διαγράφεται
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και πεποιθήσεων· πρόληψης και 
καταπολέμησης του σοβαρού 
εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του 
οργανωμένου εγκλήματος· υποστήριξης 
των θυμάτων· εντοπισμού εγκληματικών 
ροών κεφαλαίων· στήριξης της χρήσης 
δεδομένων για την επιβολή του νόμου και 
για τη διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου· 
στήριξης της διαχείρισης των εναέριων, 
χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της 
ΕΕ, για τις ροές ανθρώπων και αγαθών. 
Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ευελιξία 
για την άμεση αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων ασφάλειας που ενδέχεται να 
προκύψουν.

Or. en

Τροπολογία 106

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές γραμμές διαγράφεται

– Καινοτόμες προσεγγίσεις και 
τεχνολογίες για τους επαγγελματίες που 
είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας (όπως αστυνομικές δυνάμεις, 
συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες, 
τελωνεία), τους επαγγελματίες της 
δημόσιας υγείας, τους φορείς 
εκμετάλλευσης υποδομών και τους φορείς 
διαχείρισης ανοικτών χώρων·

– ανθρώπινες και κοινωνικές 
διαστάσεις της εγκληματικότητας και της 
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, σε σχέση με 
τους εμπλεκόμενους ή δυνητικά 
εμπλεκόμενους στην εν λόγω 
συμπεριφορά, καθώς και με εκείνους που 
έχουν πληγεί ή ενδέχεται να πληγούν·
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– η νοοτροπία των πολιτών, των
δημόσιων αρχών και της βιομηχανίας για 
την πρόληψη της δημιουργίας νέων 
κινδύνων για την ασφάλεια και για τον 
περιορισμό των υφιστάμενων κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προέρχονται από νέες τεχνολογίες όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη·

– καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης και των ψευδών 
ειδήσεων με επιπτώσεις στην ασφάλεια·

– διαλειτουργικότητα του 
εξοπλισμού και των διαδικασιών για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
διοργανικής επιχειρησιακής συνεργασίας 
και διαμόρφωση μιας ενοποιημένης 
αγοράς της ΕΕ.

– διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου, 
ιδίως υπό το πρίσμα των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων.

Or. en

Τροπολογία 107

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Καινοτόμες προσεγγίσεις και 
τεχνολογίες για τους επαγγελματίες που 
είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας (όπως αστυνομικές δυνάμεις, 
συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες, 
τελωνεία), τους επαγγελματίες της 
δημόσιας υγείας, τους φορείς 
εκμετάλλευσης υποδομών και τους φορείς 
διαχείρισης ανοικτών χώρων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 108

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανθρώπινες και κοινωνικές 
διαστάσεις της εγκληματικότητας και της 
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, σε σχέση με 
τους εμπλεκόμενους ή δυνητικά 
εμπλεκόμενους στην εν λόγω 
συμπεριφορά, καθώς και με εκείνους που 
έχουν πληγεί ή ενδέχεται να πληγούν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η νοοτροπία των πολιτών, των 
δημόσιων αρχών και της βιομηχανίας για 
την πρόληψη της δημιουργίας νέων 
κινδύνων για την ασφάλεια και για τον 
περιορισμό των υφιστάμενων κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προέρχονται από νέες τεχνολογίες όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 110

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης και των ψευδών 
ειδήσεων με επιπτώσεις στην ασφάλεια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 111

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαλειτουργικότητα του 
εξοπλισμού και των διαδικασιών για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
διοργανικής επιχειρησιακής συνεργασίας 
και διαμόρφωση μιας ενοποιημένης 
αγοράς της ΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου, 
ιδίως υπό το πρίσμα των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 113

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2– σημείο 2.2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.6. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διαγράφεται

Οι κακόβουλες δραστηριότητες στον 
κυβερνοχώρο δεν απειλούν μόνο τις 
οικονομίες μας, αλλά και την ίδια τη 
λειτουργία των δημοκρατιών, τις 
ελευθερίες και τις αξίες μας. Οι απειλές 
στον κυβερνοχώρο συχνά συνιστούν 
εγκληματικές ενέργειες, με κίνητρο το 
κέρδος, αλλά μπορεί επίσης να έχουν 
πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα. Η 
μελλοντική μας ασφάλεια και ευημερία 
εξαρτώνται από τη βελτίωση της
ικανότητάς μας να προστατεύουμε την 
ΕΕ από τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί 
σημαντική βελτίωση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστασία του τεράστιου 
αριθμού συσκευών Διαδικτύου των 
πραγμάτων (IoT) που αναμένεται να 
συνδεθούν με το διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ελέγχουν τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα 
αυτοκίνητα και τα δίκτυα μεταφορών, τα 
νοσοκομεία, τα οικονομικά, τους 
δημόσιους οργανισμούς, τα εργοστάσια 
και τις κατοικίες. Η Ευρώπη θα πρέπει 
να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της στις 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να 
δημιουργήσει αποτελεσματικά μέτρα 
αποτροπής των απειλών στον 
κυβερνοχώρο.

Γενικές γραμμές

– Τεχνολογίες στην ψηφιακή 
αλυσίδα αξίας (από ασφαλή εξαρτήματα 
έως κρυπτογράφηση και λογισμικό και 
δίκτυα αυτοαποκατάστασης)·

– τεχνολογίες για την αντιμετώπιση 
των τρεχουσών απειλών στον 
κυβερνοχώρο, πρόβλεψη μελλοντικών 
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αναγκών και διατήρηση μιας 
ανταγωνιστικής βιομηχανίας·

– ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ικανοτήτων 
στον κυβερνοχώρο και ένα κέντρο 
ικανοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κακόβουλες δραστηριότητες στον 
κυβερνοχώρο δεν απειλούν μόνο τις 
οικονομίες μας, αλλά και την ίδια τη 
λειτουργία των δημοκρατιών, τις 
ελευθερίες και τις αξίες μας. Οι απειλές 
στον κυβερνοχώρο συχνά συνιστούν 
εγκληματικές ενέργειες, με κίνητρο το 
κέρδος, αλλά μπορεί επίσης να έχουν 
πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα. Η 
μελλοντική μας ασφάλεια και ευημερία 
εξαρτώνται από τη βελτίωση της 
ικανότητάς μας να προστατεύουμε την 
ΕΕ από τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί 
σημαντική βελτίωση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστασία του τεράστιου 
αριθμού συσκευών Διαδικτύου των 
πραγμάτων (IoT) που αναμένεται να 
συνδεθούν με το διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ελέγχουν τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα 
αυτοκίνητα και τα δίκτυα μεταφορών, τα 
νοσοκομεία, τα οικονομικά, τους 
δημόσιους οργανισμούς, τα εργοστάσια 
και τις κατοικίες. Η Ευρώπη θα πρέπει 
να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της στις 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να 
δημιουργήσει αποτελεσματικά μέτρα 

διαγράφεται
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αποτροπής των απειλών στον 
κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 115

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές γραμμές διαγράφεται

– Τεχνολογίες στην ψηφιακή 
αλυσίδα αξίας (από ασφαλή εξαρτήματα 
έως κρυπτογράφηση και λογισμικό και 
δίκτυα αυτοαποκατάστασης)·

– τεχνολογίες για την αντιμετώπιση 
των τρεχουσών απειλών στον 
κυβερνοχώρο, πρόβλεψη μελλοντικών 
αναγκών και διατήρηση μιας 
ανταγωνιστικής βιομηχανίας·

– ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ικανοτήτων 
στον κυβερνοχώρο και ένα κέντρο 
ικανοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 116

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.6 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τεχνολογίες στην ψηφιακή 
αλυσίδα αξίας (από ασφαλή εξαρτήματα 
έως κρυπτογράφηση και λογισμικό και 
δίκτυα αυτοαποκατάστασης)·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 117

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.6 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τεχνολογίες για την αντιμετώπιση 
των τρεχουσών απειλών στον 
κυβερνοχώρο, πρόβλεψη μελλοντικών 
αναγκών και διατήρηση μιας 
ανταγωνιστικής βιομηχανίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.6 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ικανοτήτων 
στον κυβερνοχώρο και ένα κέντρο 
ικανοτήτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 119

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. ΟΜΑΔΑ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

2.1 Σκεπτικό 

Η Ένωση υποστηρίζει έναν μοναδικό 
τρόπο συνδυασμού δημοκρατικών αξιών, 
ευημερίας της κοινωνίας, οικονομικής 
ανάπτυξης και διεθνών υποχρεώσεων. 
Είναι σημαντικό να προστατευθούν τα 
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επιτεύγματά της, οι πολίτες της, οι 
δημόσιοι οργανισμοί της, η οικονομία και 
η πολιτική σταθερότητά της από τις 
απειλές πολλαπλών ειδών, υπαίτιων και 
αιτιών.

Η έρευνα στον τομέα της ασφάλειας 
εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων 
προσπαθειών της Ένωσης να 
αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση. 
Συμβάλλει στη διαδικασία ανάπτυξης 
ικανοτήτων, καθιστώντας δυνατή τη 
μελλοντική διαθεσιμότητα τεχνολογιών, 
λύσεων και εφαρμογών για την κάλυψη 
των κενών που εντοπίζονται από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους 
εμπειρογνώμονες και τους τελικούς 
χρήστες, ιδίως τις δημόσιες αρχές. 
Τέτοιου είδους έρευνα και καινοτομία 
ανταποκρίνεται στη δέσμευση του 
θεματολογίου της Ρώμης να καταβληθούν 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση «μιας 
ασφαλούς και προστατευμένης 
Ευρώπης», συνεισφέροντας στην Ένωση 
Ασφαλείας.

Η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση, η 
πολιτικά υποκινούμενη βία, οι 
κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές 
απειλές, η οργανωμένη εγκληματικότητα, 
τα επιχειρηματικά και περιβαλλοντικά 
εγκλήματα και τα αδικήματα 
φοροαποφυγής, οι απειλές στις υποδομές 
ΤΠΕ και σε άλλες υποδομές ζωτικής 
σημασίας και εφοδιασμού προκαλούν 
μεγάλες ανησυχίες και ασκούν ιδιαίτερη 
πίεση στις κοινωνίες μας. Η Ευρώπη 
πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
για να βελτιώσει την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, την ψηφιακή 
ιδιωτικότητα, την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και να 
καταπολεμήσει τη διάδοση ψευδών και 
επιβλαβών πληροφοριών, για τη 
διασφάλιση της δημοκρατικής και 
οικονομικής σταθερότητας. 

Για την πρόβλεψη, την πρόληψη και τη 
διαχείριση των κινδύνων και των 
απειλών, δεν απαιτείται μόνο δέσμευση 
για έρευνα, αλλά απαιτούνται επίσης 
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ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογιών, λύσεων, εργαλείων 
ανάλυσης προοπτικών και γνώσεων, 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
παρόχων και δημοσίων χρηστών, 
εξεύρεση λύσεων, πρόληψη και 
καταπολέμηση των παραβιάσεων της 
ιδιωτικότητας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο και αλλού 
και παράλληλα διασφάλιση των ατομικών 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
ευρωπαίων πολιτών.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι 
πολλαπλές δαπάνες, η έρευνα των 
δημοσίων αρχών ασφαλείας εστιάζει σε 
προσπάθειες πολυμερούς και διεθνούς 
ανταλλαγής και συνεργασίας. Οι δημόσιες 
αρχές ασφαλείας ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν στις ενωσιακές προσπάθειες 
έρευνας και καινοτομίας, ούτως ώστε να 
ενισχύσουν τις οικείες ικανότητες 
συνεργασίας και επικοινωνίας σε όλα τα 
κατάλληλα επίπεδα, να ανταλλάξουν 
δεδομένα, να επωφεληθούν από τα κοινά 
πρότυπα τεχνολογιών, διαδικασιών, 
εξοπλισμού και επικαιροποιημένων 
αποτελεσμάτων στις εγκληματολογικές 
επιστήμες, στην κατάρτιση και στα 
υποστηρικτικά πλεονεκτήματα των 
εξειδικευμένων γνώσεων. 

2.2 Τομείς παρέμβασης

2.2.1 Οργανωμένο έγκλημα· 
Τρομοκρατία, εξτρεμισμός, 
ριζοσπαστικοποίηση και πολιτικά 
υποκινούμενη βία 

Το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, 
ο εξτρεμισμός, η ριζοσπαστικοποίηση και 
η πολιτικά υποκινούμενη βία προκαλούν 
υψηλούς κινδύνους για κάθε πολίτη, 
καθώς και για την κοινωνία, την 
οικονομία και τη δημοκρατική 
σταθερότητα της Ευρώπης. Οι δράστες 
τους κυμαίνονται από άπειρα άτομα 
τοπικής δράσης έως υψηλού επιπέδου 
επαγγελματικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα. 
Η έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες 
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και στις τεχνολογίες πρέπει να ανιχνεύει, 
να προλαμβάνει και να καταπολεμά τις 
δραστηριότητές τους. 

Γενικές γραμμές

- ανθρώπινες και κοινωνικές διαστάσεις 
της εγκληματικότητας και της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης, σε σχέση με τους 
εμπλεκόμενους ή δυνητικά 
εμπλεκόμενους στην εν λόγω 
συμπεριφορά, καθώς και με εκείνους που 
έχουν πληγεί ή ενδέχεται να πληγούν·

- καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνολογίες 
για τους τελικούς χρήστες στον τομέα της 
ασφάλειας, ιδίως τις δημόσιες αρχές 
ασφαλείας·

- τεχνολογίες και πρότυπα λειτουργίας για 
την προστασία των υποδομών, ανοικτοί 
και δημόσιοι χώροι, καθώς και χώροι και 
κτίρια για τη συνάθροιση ανθρώπων·

- πρόβλεψη, ανίχνευση, πρόληψη και 
προστασία από απόπειρες και διάπραξη 
σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων, 
πολιτικά υποκινούμενης 
ριζοσπαστικοποίησης, βίας και 
τρομοκρατίας· 

2.2.2 Διαχείριση προστασίας συνόρων 

Για την ενίσχυση της ασφάλειας της 
Ένωσης, απαιτούνται επικαιροποιημένες 
ικανότητες διαχείρισης και προστασίας 
των συνόρων. Στις ικανότητες αυτές 
περιλαμβάνονται η αναγνώριση και η 
επιτήρηση (εναέρια, χερσαία και 
θαλάσσια), η σταθερή συνεργασία και 
ανταλλαγή δεδομένων με τις αρχές της 
αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων 
ικανοτήτων διαλειτουργικότητας με 
τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή 
κέντρα επιχειρήσεων, ελέγχου και 
επικοινωνιών, καθώς και η εφαρμογή 
λύσεων για την προστασία των συνόρων, 
την αντιμετώπιση συμβάντων, την 
ανίχνευση κινδύνων και την πρόληψη 
εγκλημάτων. Πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνεται έρευνα σχετικά με την 
προληπτική αστυνόμευση και τις 
εφαρμογές έγκαιρης προειδοποίησης 
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βάσει αλγορίθμου, καθώς και με 
τεχνολογίες αυτοματοποιημένης 
επιτήρησης με τη χρήση διαφόρων ειδών 
αισθητήρων. Η αξιολόγηση του 
αντικτύπου τους και το δυναμικό 
ενίσχυσης των προσπαθειών ασφαλείας 
θα περιλαμβάνουν αξιολόγηση της 
δυνατότητας αυτών των λύσεων, 
τεχνολογιών και εξοπλισμού να 
συμβάλλουν στην ακεραιότητα όσων 
προσεγγίζουν τα εξωτερικά σύνορα, ιδίως 
δια ξηράς και θαλάσσης. 

Η έρευνα θα πρέπει να στηρίζει τη 
βελτίωση της ενοποιημένης διαχείρισης 
των ευρωπαϊκών συνόρων, μεταξύ άλλων 
με την ενίσχυση της συνεργασίας με 
υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες 
και χώρες που συμμετέχουν στην 
Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ. Θα στηρίζει 
επίσης τις προσπάθειες αντιμετώπισης 
της μετανάστευσης της ΕΕ. 

Γενικές γραμμές

- ταυτοποίηση πλαστών και με άλλον 
τρόπο παραποιημένων εγγράφων·

- ανίχνευση παράνομης 
μεταφοράς/διακίνησης προσώπων και 
αγαθών·

- ενίσχυση ικανοτήτων αντιμετώπισης 
συνοριακών επεισοδίων·

- εκσυγχρονισμός εξοπλισμού συνοριακής 
εδαφικής αναγνώρισης και επιτήρησης· 

2.2.3 Ασφάλεια ΤΠΕ και κυβερνοχώρου, 
ιδιωτικότητα, προστασία δεδομένων

Οι κακόβουλες και εχθρικές 
δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο 
απειλούν τις κοινωνίες μας και τους 
πολίτες τους, τη σταθερή και ασφαλή 
λειτουργία των δημοσίων αρχών και 
οργανισμών, τις οικονομίες, καθώς και 
την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Ευρώπης, τις ελευθερίες και 
τις αξίες μας. Περιστατικά στα οποία 
εμπλέκονται δημόσιοι οργανισμοί έχουν 
ήδη σημειωθεί και ενδέχεται να 
πολλαπλασιαστούν κατά την περαιτέρω 



PR\1158114EL.docx 83/162 PE625.306v01-00

EL

ενσωμάτωση των ψηφιακών εφαρμογών 
και των εφαρμογών κυβερνοχώρου στις 
διοικητικές και τις οικονομικές 
διαδικασίες, καθώς και στην ιδιωτική και 
ατομική χρήση. 

Τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο 
αυξάνονται, οι συναφείς κίνδυνοι 
διαφοροποιούνται καθώς η οικονομία και 
η κοινωνία ψηφιοποιούνται περαιτέρω. Η 
Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της να βελτιώσει την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη 
γενική ασφάλεια των ΤΠΕ, την ψηφιακή 
ιδιωτικότητα, την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και να 
καταπολεμήσει τη διάδοση ψευδών και 
επιβλαβών πληροφοριών, για τη 
διασφάλιση της δημοκρατικής και 
οικονομικής σταθερότητας.

Η μελλοντική ασφάλεια και ευημερία 
εξαρτώνται από τη βελτίωση των 
ικανοτήτων προστασίας της ΕΕ από 
τέτοιες απειλές, την πρόληψη, την 
ανίχνευση και την καταπολέμηση των 
κακόβουλων δραστηριοτήτων στον 
κυβερνοχώρο, για τις οποίες συχνά 
απαιτείται στενή και ταχεία 
διασυνοριακή συνεργασία. Ειδικά ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί τη 
σημαντική βελτίωση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστασία του τεράστιου 
αριθμού συσκευών του διαδικτύου των 
πραγμάτων (IoT) που αναμένεται να 
συνδεθούν με το διαδίκτυο. Η Ευρώπη 
πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια για να ενισχύσει την 
ανθεκτικότητα στις επιθέσεις ΤΠΕ και να 
προωθήσει την αποτελεσματική 
αποτροπή τους. 

Η συλλογή και η αξιολόγηση προσωπικών 
δεδομένων καθώς και μαζικών 
δεδομένων συνεχίζουν να αυξάνουν τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
ανασφάλεια. Ως εκ τούτου, παραμένει 
σημαντικό να διασφαλιστούν υψηλά 
πρότυπα προστασίας των δεδομένων, της 
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ιδιωτικότητας και της ελευθερίας. 

Γενικές γραμμές

- εξάπλωση τεχνολογιών ανίχνευσης, 
πρόληψης, άμυνας και καταπολέμησης·

- ενίσχυση ικανοτήτων 
αποκωδικοποίησης και 
αποκρυπτογράφησης των δημοσίων 
αρχών·

- τεχνολογίες ανίχνευσης και 
παρακολούθησης παράνομων 
ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμών και 
χρηματοοικονομικών ροών·

- αύξηση όλων των αναγκαίων 
ικανοτήτων των αρμοδίων αρχών, ιδίως 
της ΕΥΡΩΠΟΛ/EC3 και του Οργανισμού 
της ΕΕ για την Ασφάλεια στον 
Κυβερνοχώρο (ENISA)·

- διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου, 
ιδίως υπό το πρίσμα των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων· 

2.2.4 Προστασία των κρίσιμων 
υποδομών, των αλυσίδων εφοδιασμού και 
των εγκαταστάσεων μεταφοράς και 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές 

Οι νέες τεχνολογίες, διαδικασίες, μέθοδοι 
και ειδικές ικανότητες θα συμβάλουν 
στην προστασία κρίσιμων υποδομών, 
συστημάτων και υπηρεσιών που έχουν 
ουσιαστική σημασία για την ομαλή 
λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
επικοινωνιών, των μεταφορών, της 
οικονομίας, της υγείας, των τροφίμων, 
των υδάτων, της ενέργειας, της αλυσίδας 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
εφοδιασμού και του περιβάλλοντος.

Οι καταστροφές οφείλονται σε διάφορες 
αιτίες, φυσικές, ανθρωπογενείς ή σε 
κλιμακωτούς κινδύνους. Απαιτούνται 
προσπάθειες για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων στις ζωές και στα μέσα 
διαβίωσης και των ζημιών στην υγεία και 
το περιβάλλον, καθώς και των 
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οικονομικών και υλικών ζημιών, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ο 
εφοδιασμός με τρόφιμα και φάρμακα, η 
ασφάλεια και βασικά μέσα επικοινωνίας. 

Γενικές γραμμές

- ικανότητες της κοινωνίας για καλύτερη 
διαχείριση και μείωση του κινδύνου 
καταστροφών, μεταξύ άλλων μέσω 
λύσεων βασισμένων στη φύση, με την 
ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας 
και της αντίδρασης σε υφιστάμενους και 
νέους κινδύνους και με τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας αυτών των διαφόρων 
υποδομών·

- ενίσχυση των ικανοτήτων μετακίνησης 
εξοπλισμού, οχημάτων, προμηθειών και 
δυνάμεων στον τομέα της έρευνας και 
της διάσωσης·

- τεχνολογίες, εξοπλισμός και διαδικασίες 
για την πρόληψη της εκδήλωσης ή τον 
περιορισμό επιδημιών· 

2.2.5 Πειρατεία και 
παραποίηση/απομίμηση προϊόντων Η 
καταπολέμηση της πειρατείας και της 
παραποίησης/απομίμησης προϊόντων 
παραμένει πηγή σοβαρής ανησυχία για 
την ευρωπαϊκή οικονομία, τους κλάδους 
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
(ΚΠΔ) και τους πολίτες εξίσου. Αυτές οι 
παράνομες δραστηριότητες οδηγούν σε 
σοβαρή απώλεια φόρων, εσόδων και 
προσωπικού εισοδήματος, ενώ 
παράλληλα θέτουν σε κίνδυνο την 
απασχόληση στην Ευρώπη.

Επιπλέον, συμβάλλουν στις 
περιβαλλοντικές ζημίες και σε ανεπαρκείς 
συνθήκες εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα ελαττωματικά προϊόντα συνεπάγονται 
κινδύνους πρόκλησης ζημιών στον 
άνθρωπο και στις περιουσίες. Οι 
επιπτώσεις αυτές πρέπει να 
αντιμετωπιστούν και να βρεθούν λύσεις 
για την καταπολέμηση της πειρατείας και 
της παραποίησης/απομίμησης 
προϊόντων, καθώς και να υποχρεωθούν οι 
αρμόδιες δημόσιες αρχές σε συνεργασία 
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προκειμένου να προλαμβάνουν, να 
ανιχνεύουν, να διερευνούν και να 
καταπολεμούν αυτά τα εγκλήματα και τις 
συναφείς παράνομες δραστηριότητες. 

Πρέπει να περιληφθούν οι προσπάθειες 
για την προώθηση της προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Γενικές γραμμές

- προώθηση τεχνικών ταυτοποίησης 
προϊόντων·

- ενίσχυση της προστασίας αυθεντικών 
ανταλλακτικών και προϊόντων·

- τεχνολογίες ελέγχου των μεταφερόμενων 
προϊόντων (σε πραγματικό χρόνο) και 
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ 
παραγωγών, μεταφορέων, τελωνειακών 
αρχών και αποδεκτών 

2.2.6 Προώθηση του συντονισμού, της 
συνεργασίας και των συνεργειών 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης, διαχείρισης, 
ελέγχου και διοίκησης των διαδικασιών 
μεταξύ αρχών, απαιτούνται 
επικαιροποιημένες τεχνολογίες και 
πρότυπα. Στόχος πρέπει να είναι ο 
εφοδιασμός των δημοσίων αρχών και 
των άλλων δυνάμεων που θα 
αναπτυχθούν με ανταλλάξιμο εξοπλισμό 
και η ενσωμάτωση των ενωσιακών 
τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, 
ανταπόκρισης, υποβολής εκθέσεων και 
ανταλλαγής δεδομένων.

Λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης 
υπεύθυνης διαχείρισης δαπανών για την 
ασφάλεια, οι χρηματοδοτούμενες από την 
ΕΕ έρευνα και καινοτομία θα πρέπει να 
προωθούν τον συντονισμό και τις 
συνεργιστικές επιδράσεις των 
κατάλληλων δραστηριοτήτων, 
συμβάλλοντας στην αποδοτική χρήση 
των κονδυλίων και στην αποφυγή των 
επικαλύψεων. Ο ίδιος στόχος ισχύει και 
όσον αφορά τις δραστηριότητες που 
στηρίζονται από χρηματοδοτούμενη από 
την ΕΕ έρευνα στον τομέα της άμυνας, 
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συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών 
ανταλλαγής και διαβούλευσης με τις 
αρχές που ασχολούνται με την έρευνα 
στον τομέα της άμυνας, ιδίως τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA), 
αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν τομείς 
τεχνολογίας διττής χρήσης.

Τα πρότυπα διασφαλίζουν την κοινή 
ανάπτυξη, παραγωγή και υλοποίηση, 
καθώς και ικανότητες ανταλλαγής, 
διαλειτουργικότητας και συμβατότητας 
υπηρεσιών, διαδικασιών, τεχνολογιών και 
εξοπλισμού. 

Γενικές γραμμές

- τεχνολογίες και εξοπλισμός με βασικές 
απαιτήσεις λειτουργίας που θα 
εφαρμόζονται από όλες τις δυνάμεις και 
τις αρχές της ίδιας γραμμής των κρατών 
μελών (αστυνομία, διάσωση, διαχείριση 
καταστροφών, επικοινωνία κ.λπ.)·

- διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού και 
των διαδικασιών για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διοργανικής 
επιχειρησιακής συνεργασίας·

- εντοπισμός κενών τυποποίησης μεταξύ 
των κρατών μελών και με εταίρους εκτός 
ΕΕ. 

Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
προϋπολογισμός στους οργανισμούς για 
την περαιτέρω προώθηση της ικανότητάς 
τους να συμμετέχουν στους και από τους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 
της ΕΕ και για τη διαχείριση σχετικών 
έργων, την ανταλλαγή αιτήσεων, 
αποτελεσμάτων και φιλοδοξιών, καθώς 
και για τη συνεργασία και τον συντονισμό 
των προσπαθειών με άλλους οργανισμούς 
και ορισμένες αρχές εκτός ΕΕ, όπως η 
Αντιτρομοκρατική Ομάδα και o Διεθνής 
Οργανισμός Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας (IKPO). Όσον αφορά την 
έρευνα και την καινοτομία που 
συνδέονται με την ασφάλεια, οι αρχές 
αυτές περιλαμβάνουν ιδίως τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής 
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του Νόμου (CEPOL), τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας 
(EASA), το ΕΚΠΕΝ, το ΕΚΠΝΤ, τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα (EMSA), τον ENISA, τον 
EU-LISA, το Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), την 
ΕΥΡΩΠΟΛ, τον FRONTEX και το 
Δορυφορικό Κέντρο (SatCen).

Or. en

Τροπολογία 120

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ψηφιοποίηση αποτελεί σημαντική 
κινητήρια δύναμη. Καθώς επεκτείνεται 
ταχέως σε όλους τους τομείς, οι επενδύσεις 
σε τομείς προτεραιότητας που κυμαίνονται 
από την τεχνητή νοημοσύνη έως το 
Διαδίκτυο επόμενης γενιάς, την 
πληροφορική υψηλών επιδόσεων, τη 
φωτονική και τη νανο-ηλεκτρονική, 
καθίστανται απολύτως αναγκαίες για την 
ευρωστία της οικονομίας μας και τη 
βιωσιμότητα της κοινωνίας μας. Η 
επένδυση, η παραγωγή και η χρήση των 
ΤΠΕ παρέχει σημαντική ώθηση στην 
οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, που 
αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν κατά 30 % 
μόνο μεταξύ 2001 και 2011.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί σημαντική 
κινητήρια δύναμη. Καθώς επεκτείνεται 
ταχέως σε όλους τους τομείς, οι επενδύσεις 
σε τομείς προτεραιότητας που κυμαίνονται 
από την τεχνητή νοημοσύνη έως το 
Διαδίκτυο επόμενης γενιάς, την 
πληροφορική υψηλών επιδόσεων, τη 
φωτονική, τις κβαντικές τεχνολογίες, και 
τη νανο-ηλεκτρονική, καθίστανται 
απολύτως αναγκαίες για την ευρωστία της 
οικονομίας μας και τη βιωσιμότητα της 
κοινωνίας μας. Η επένδυση, η παραγωγή 
και η χρήση των ΤΠΕ παρέχει σημαντική 
ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, 
που αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν κατά 
30 % μόνο μεταξύ 2001 και 2011.

Or. en
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΕ έχει τη μοναδική ευκαιρία να 
αποτελέσει παγκόσμιο ηγέτη και να 
αυξήσει το μερίδιό της στις παγκόσμιες 
αγορές, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον 
οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
ηγετική θέση στις βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής και στις διαστημικές 
τεχνολογίες, η μετάβαση σε μια κυκλική 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και η ανταγωνιστικότητα 
μπορούν να αλληλοενισχυθούν μέσω της 
επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας.

Η ΕΕ έχει τη μοναδική ευκαιρία να 
αποτελέσει παγκόσμιο ηγέτη και να 
αυξήσει το μερίδιό της στις παγκόσμιες 
αγορές, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον 
οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
ηγετική θέση στις βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής και στις διαστημικές 
τεχνολογίες, η μετάβαση σε μια κυκλική 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, η ανταγωνιστικότητα και η 
κατανόηση αυτών των τεχνολογιών και 
των εξελίξεων από την κοινωνία μπορούν 
να αλληλοενισχυθούν μέσω της 
επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας.

Or. en
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να γίνει πραγματικότητα η 
ψηφιοποιημένη, κυκλική οικονομία, 
χαμηλών ανθρακούχων και άλλων 
εκπομπών, απαιτούνται δράσεις σε επίπεδο 
ΕΕ λόγω της πολυπλοκότητας των 
αλυσίδων αξίας, του συστημικού και 
διεπιστημονικού χαρακτήρα των 
τεχνολογιών και του υψηλού κόστους 
ανάπτυξής τους, καθώς και της 
διατομεακής φύσης των προβλημάτων που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ΕΕ θα 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι 
βιομηχανικοί φορείς, και η κοινωνία 
γενικότερα, μπορούν να επωφεληθούν από 
προηγμένες και καθαρές τεχνολογίες και 
ψηφιοποίηση. Η ανάπτυξη τεχνολογιών 
και μόνο δεν αρκεί. Οι υποδομές με 
βιομηχανικό προσανατολισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών 
γραμμών, θα συμβάλουν στη σύσταση 

Για να γίνει πραγματικότητα η 
ψηφιοποιημένη, κυκλική οικονομία, 
χαμηλών ανθρακούχων και άλλων 
εκπομπών, απαιτούνται δράσεις σε επίπεδο 
ΕΕ λόγω της πολυπλοκότητας των 
αλυσίδων αξίας, του συστημικού και 
διεπιστημονικού χαρακτήρα των 
τεχνολογιών και του υψηλού κόστους 
ανάπτυξής τους, καθώς και της 
διατομεακής φύσης των προβλημάτων που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ΕΕ θα 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι 
βιομηχανικοί φορείς, και η κοινωνία 
γενικότερα, μπορούν να επωφεληθούν από 
προηγμένες και καθαρές τεχνολογίες και 
ψηφιοποίηση. Η ανάπτυξη τεχνολογιών 
και μόνο δεν αρκεί. Οι υποδομές με 
βιομηχανικό προσανατολισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών 
γραμμών, θα συμβάλουν στη σύσταση 



PE625.306v01-00 90/162 PR\1158114EL.docx

EL

επιχειρήσεων στην ΕΕ και ειδικότερα 
ΜΜΕ που αναπτύσσουν αυτές τις 
τεχνολογίες και βελτιώνουν τις επιδόσεις 
τους στον τομέα της καινοτομίας.

επιχειρήσεων στην ΕΕ και ειδικότερα 
ΜΜΕ που αναπτύσσουν αυτές τις 
τεχνολογίες και βελτιώνουν τις επιδόσεις 
τους στον τομέα της καινοτομίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι κλάδοι του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο: οι ΚΠΔ 
αποτελούν κινητήρια δύναμη καινοτομίας 
και ανάπτυξης των ΤΠΕ στην Ευρώπη. 
Λειτουργούν σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον που 
χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη και τη 
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών σε 
παγκόσμια κλίμακα. Η ψηφιακή 
τεχνολογία έχει προσφέρει ευκαιρίες για 
τη δημιουργία διαφόρων ειδών 
καλλιτεχνικών έργων ή μεθόδων και 
αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της 
δημιουργικής διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 123

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συγκέντρωση δραστηριοτήτων σχετικά 
με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
διαστημικές τεχνολογίες, καθώς και η 
βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, θα 
επιτρέψει μια περισσότερο συστηματική 
προσέγγιση και έναν ταχύτερο και 
βαθύτερο ψηφιακό και βιομηχανικό 
μετασχηματισμό. Θα εξασφαλίσει ότι η 
έρευνα και η καινοτομία στους 
συγκεκριμένους τομείς θα τροφοδοτούν 
και θα συμβάλλουν στην εφαρμογή των 
πολιτικών της ΕΕ για τη βιομηχανία, την 
ψηφιοποίηση, το περιβάλλον, την ενέργεια 
και το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τις 
πρώτες ύλες, τα προηγμένα υλικά και το 
διάστημα.

Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των διαφόρων τομέων, βιομηχανιών και 
συστημάτων μέσω δημιουργικών 
δευτερογενών επιδράσεων και η
συγκέντρωση δραστηριοτήτων σχετικά με 
τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής και τις διαστημικές 
τεχνολογίες, καθώς και η βιώσιμη 
προμήθεια πρώτων υλών, θα επιτρέψει μια 
περισσότερο συστηματική προσέγγιση και 
έναν ταχύτερο και βαθύτερο ψηφιακό και 
βιομηχανικό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι συνέργειες μεταξύ της μηχανικής 
και των τεχνών μπορούν να συμβάλουν 
στη δημιουργία ψηφιακών τεχνολογιών 
με ανθρώπινη χροιά πολύτιμων για την 
κοινωνία. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η 
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έρευνα και η καινοτομία στους 
συγκεκριμένους τομείς θα τροφοδοτούν 
και θα συμβάλλουν στην εφαρμογή των 
πολιτικών της ΕΕ για τη βιομηχανία, την 
ψηφιοποίηση, το περιβάλλον, την ενέργεια 
και το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τις 
πρώτες ύλες, τα προηγμένα υλικά και το 
διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 124

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί 
βασική κινητήρια δύναμη της 
απασχόλησης και της ευημερίας στην ΕΕ, 
παράγοντας περισσότερα από τα τρία 
τέταρτα των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ 
και δημιουργώντας περισσότερες από 100 
εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας. Η βασική πρόκληση για τη 
μεταποιητική βιομηχανία στην ΕΕ είναι να 
παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 
επίπεδο με πιο έξυπνα και πιο 
εξατομικευμένα προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, τα οποία να 
παράγονται με πολύ χαμηλότερο 
ενεργειακό κόστος. Οι δημιουργικές και 
πολιτιστικές εισροές θα είναι ζωτικής 
σημασίας καθώς θα συμβάλουν στην 
παραγωγή προστιθέμενης αξίας.

Η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί 
βασική κινητήρια δύναμη της 
απασχόλησης και της ευημερίας στην ΕΕ, 
παράγοντας περισσότερα από τα τρία 
τέταρτα των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ 
και δημιουργώντας περισσότερες από 100 
εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας. Η βασική πρόκληση για τη 
μεταποιητική βιομηχανία στην ΕΕ είναι να 
παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 
επίπεδο με πιο έξυπνα και πιο 
εξατομικευμένα προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, τα οποία να 
παράγονται με πολύ χαμηλότερο 
ενεργειακό κόστος και με μικρότερο 
αποτύπωμα άνθρακα στην Ευρώπη του 
21ου αιώνα, με τις μεταβατικές 
μεταποιητικές διεργασίες και τις 
παραδοσιακές αλυσίδες αξίας. Οι 
δημιουργικές και πολιτιστικές εισροές θα 
είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας καθώς θα 
συμβάλουν στην παραγωγή προστιθέμενης 
αξίας.

Or. en
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Τροπολογία 125

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διατήρηση και η αυτόνομη ανάπτυξη 
ισχυρών ικανοτήτων σχεδιασμού και 
παραγωγής βασικών ψηφιακών 
τεχνολογιών, όπως η μικρο-ηλεκτρονική 
και η νανο-ηλεκτρονική, η φωτονική, το 
λογισμικό και τα συστήματα και η 
ενσωμάτωσή τους, καθώς και τα 
προηγμένα υλικά για τις συγκεκριμένες 
εφαρμογές, κρίνονται απαραίτητες για μια 
ανταγωνιστική ΕΕ.

Η διατήρηση και η αυτόνομη ανάπτυξη 
ισχυρών ικανοτήτων σχεδιασμού και 
παραγωγής βασικών ψηφιακών 
τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένου του 
εξοπλισμού κατασκευής), όπως η μικρο-
ηλεκτρονική και η νανο-ηλεκτρονική, η 
φωτονική, (και τα εξής στοιχεία 
Μεταποιητικοί κλάδοι εξοπλισμό· το 
λογισμικό και τα συστήματα και η 
ενσωμάτωσή τους, καθώς και τα 
προηγμένα υλικά για τις συγκεκριμένες 
εφαρμογές, κρίνονται απαραίτητες για μια 
ανταγωνιστική ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη κατέχει ισχυρή θέση στην κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας για ψηφιακή 
παραγωγή. Είναι ανάγκη να επενδύσουμε σε εξοπλισμό κατασκευής προκειμένου να διατηρήσει 
αυτή τη θέση και να μην χάσει μέρος της αλυσίδας αξίας προς όφελος άλλων ηπείρων.

Τροπολογία 126

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ΤΠΕ για τους κλάδους του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας: 
ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη 
δημιουργία πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διατήρηση του 
ψηφιακού περιεχομένου.

Or. en
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Τροπολογία 127

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ένα οικοσύστημα καινοτομίας της 
ΕΕ στον τομέα των τεχνολογικών 
υποδομών16, το οποίο προσδιορίζεται και 
ιεραρχείται σε συνεννόηση με τα κράτη 
μέλη και το οποίο παρέχει υπηρεσίες για 
την επιτάχυνση του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού και της υιοθέτησής του 
από τη βιομηχανία της ΕΕ, ιδίως από τις 
ΜΜΕ· αυτό θα καλύπτει όλες τις βασικές 
τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την 
επίτευξη καινοτομίας στον τομέα των 
υλικών·

– ένα δίκτυο καινοτομίας της ΕΕ 
στον τομέα των τεχνολογικών υποδομών16, 
το οποίο προσδιορίζεται και ιεραρχείται σε 
συνεννόηση με τα κράτη μέλη και το οποίο 
παρέχει υπηρεσίες για την επιτάχυνση του 
τεχνολογικού μετασχηματισμού και της 
υιοθέτησής του από τη βιομηχανία της ΕΕ, 
ιδίως από τις ΜΜΕ· αυτό θα καλύπτει όλες 
τις βασικές τεχνολογίες που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη καινοτομίας 
στον τομέα των υλικών·

__________________ __________________

16 Πρόκειται για δημόσιες ή ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις που παρέχουν πόρους και 
υπηρεσίες, κυρίως για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, για τη δοκιμή και την 
επικύρωση βασικών τεχνολογιών και 
προϊόντων γενικής εφαρμογής. Οι εν λόγω 
υποδομές μπορεί να είναι ενιαίας θέσης, 
εικονικές ή κατανεμημένες και θα πρέπει 
να είναι καταχωρημένες σε ένα κράτος 
μέλος ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με 
το πρόγραμμα.

16 Πρόκειται για δημόσιες ή ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις που παρέχουν πόρους και 
υπηρεσίες, κυρίως για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, για τη δοκιμή και την 
επικύρωση βασικών τεχνολογιών και 
προϊόντων γενικής εφαρμογής. Οι εν λόγω 
υποδομές μπορεί να είναι ενιαίας θέσης,
εικονικές ή κατανεμημένες και θα πρέπει 
να είναι καταχωρημένες σε ένα κράτος 
μέλος ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με 
το πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 128

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διαδίκτυο έχει καταστεί βασική 
κινητήρια δύναμη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού όλων των τομέων της 
οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η ΕΕ 

Το διαδίκτυο έχει καταστεί βασική 
κινητήρια δύναμη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού όλων των τομέων της 
οικονομίας, ιδίως των κλάδων του 
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θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του Διαδικτύου επόμενης 
γενιάς προς ένα ανθρωποκεντρικό 
οικοσύστημα, σύμφωνα με τις κοινωνικές 
και δεοντολογικές αξίες μας. Η επένδυση 
σε τεχνολογίες και λογισμικό για το 
Διαδίκτυο επόμενης γενιάς θα βελτιώσει τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
στην παγκόσμια οικονομία. Η 
βελτιστοποίηση της υιοθέτησης σε επίπεδο 
ΕΕ απαιτεί συνεργασία σε μεγάλη κλίμακα 
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.

πολιτισμού και της δημιουργικότητας, και 
της κοινωνίας μας. Η ΕΕ θα πρέπει να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση 
του Διαδικτύου επόμενης γενιάς προς ένα 
ανθρωποκεντρικό οικοσύστημα, σύμφωνα 
με τις κοινωνικές και δεοντολογικές αξίες 
μας. Η επένδυση σε τεχνολογίες και 
λογισμικό για το Διαδίκτυο επόμενης 
γενιάς θα βελτιώσει τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία. Η βελτιστοποίηση 
της υιοθέτησης σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί 
συνεργασία σε μεγάλη κλίμακα μεταξύ 
όλων των ενδιαφερομένων.

Or. en

Τροπολογία 129

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2– σημείο 3.2.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.6 α. Κβαντικές τεχνολογίες

Οι κβαντικές τεχνολογίες 
εκμεταλλεύονται τις τεράστιες προόδους 
που έχουν σημειωθεί ως προς την 
ικανότητά μας να ανιχνεύουμε και να 
επεξεργαζόμαστε τα μεμονωμένα κβάντα 
(άτομα, φωτόνια, ηλεκτρόνια). Αυτό θα 
μπορούσε να φέρει επανάσταση στο 
σύνολο της αλυσίδας αξίας των 
πληροφοριών, από το λογισμικό στο 
λειτουργικό και από τις επικοινωνίες στην 
εξόρυξη δεδομένων και στην τεχνητή 
νοημοσύνη. Στην Ευρώπη διαβιούν 
παγκοσμίως κορυφαίοι ερευνητές στον 
τομέα αυτόν και αυτή τη στιγμή 
διεξάγεται ένας παγκόσμιος αγώνας 
δρόμου για τη μετατροπή των 
επιστημονικών προόδων σε εμπορεύσιμες 
εφαρμογές. Αυτή η βασική τεχνολογία 
γενικής εφαρμογής θα έχει βαθύ 
διατομεακό αντίκτυπο, παρέχοντας για 
παράδειγμα στους ευρωπαίους πολίτες 
και στη βιομηχανία θεμελιωδώς 
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αποδοτικότερη υπολογιστική που θα 
οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε πιο αξιόπιστη 
υγειονομική περίθαλψη, βελτιωμένες 
χημικές ουσίες και υλικά, 
βελτιστοποιημένη και, συνεπώς, πιο 
βιώσιμη χρήση των πόρων, 
αποδοτικότερη μηχανική, ασφαλέστερες 
τηλεπικοινωνίες και πολλές άλλες 
επαναστατικές εφαρμογές.

Γενικές γραμμές

– κβαντική υπολογιστική και 
προσομοίωση, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης υλισμικού διαφόρων 
αρχιτεκτονικών και φυσικών 
πλατφορμών, και ανάπτυξη αλγορίθμων 
και λειτουργικού·

– κβαντικά δίκτυα για την ασφαλή 
διαβίβαση δεδομένων και για τη 
ανταλλαγή κβαντικών πόρων, επίγειων 
και διαστημικών·

– κβαντικοί αισθητήρες, συστήματα 
απεικόνισης και μετρολογικά πρότυπα, 
εκμετάλλευση συνεκτικών κβαντικών 
συστημάτων και συσχετίσεων·

– κλίνες δοκιμών και εγκαταστάσεις 
χρηστών για τις προαναφερθείσες 
τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 130

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.7 – παράγραφος 4 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Βιομηχανική συμβίωση με ροές 
πόρων μεταξύ εγκαταστάσεων σε 
περισσότερους τομείς και αστικές 
κοινότητες· διαδικασίες και υλικά για τη 
μεταφορά, τη μετατροπή, την 
επαναχρησιμοποίηση και την αποθήκευση 
των πόρων, που συνδυάζουν την 

– Βιομηχανική συμβίωση με ροές 
πόρων μεταξύ εγκαταστάσεων σε 
περισσότερους τομείς και αστικές 
κοινότητες· διαδικασίες και υλικά για τη 
μεταφορά, τη μετατροπή, την 
επαναχρησιμοποίηση και την αποθήκευση 
των πόρων, που συνδυάζουν την 
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αξιοποίηση των υποπροϊόντων, των 
αποβλήτων και του CO2·

αξιοποίηση των υποπροϊόντων, των 
αποβλήτων, του CO2 και του υδρογόνου, 
όταν είναι περιβαλλοντικά ασφαλές και 
προσφέρει σημαντικά κλιματικά οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 131

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.7 – παράγραφος 4 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προϊόντα με βελτιωμένες επιδόσεις 
κύκλου ζωής, ανθεκτικότητα, δυνατότητα 
αναβάθμισης και ευκολία επισκευής, 
αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης·

– συστηματικός σχεδιασμός 
προϊόντων με βελτιωμένες επιδόσεις 
κύκλου ζωής, ανθεκτικότητα, δυνατότητα 
αναβάθμισης και ευκολία επισκευής, 
αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια συστημική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη την κυκλικότητα από την αρχή του 
σχεδιασμού των προϊόντων θα πρέπει να είναι ο κανόνας.

Τροπολογία 132

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.7 – παράγραφος 4 –
περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- νέα δημιουργικά επιχειρηματικά 
μοντέλα, προσεγγίσεις και υπηρεσίες για 
την επαναχρησιμοποίηση, την παράταση 
της ζωής και την επισκευή των 
προϊόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα εστιάζουν στην ανάκτηση των πόρων και 
των προϊόντων, καθώς και στην παράταση της ζωής τους είναι ουσιώδης για την κυκλική 
οικονομία. Η Ευρώπη διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη δημόσια μετάβαση προς την κυκλική 
οικονομία, πρέπει ωστόσο να διασφαλιστεί ότι η επανάσταση αυτή θα οδηγήσει επίσης στη 
δημιουργία επιχειρήσεων.

Τροπολογία 133

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ρηξικέλευθες τεχνολογίες για την 
επίτευξη σημαντικής μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου και των ρύπων, συχνά σε 
συνδυασμό με τις τεχνολογίες για την 
κυκλική βιομηχανία παραπάνω, θα 
οδηγήσουν σε ισχυρές βιομηχανικές 
αλυσίδες αξίας, θα φέρουν επανάσταση 
στις παραγωγικές ικανότητες και θα 
βελτιώσουν την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας· και 
παράλληλα θα συνεισφέρουν ουσιαστικά 
στους στόχους μας για την κλιματική 
δράση και την ποιότητα του 
περιβάλλοντος.

Οι ρηξικέλευθες τεχνολογίες μεγάλης 
κλίμακας για την επίτευξη σημαντικής 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου και των 
ρύπων, ενδεχομένως σε συνδυασμό με 
τεχνολογίες για την κυκλική βιομηχανία 
παραπάνω, θα οδηγήσουν σε ισχυρές 
βιομηχανικές αλυσίδες αξίας, θα φέρουν 
επανάσταση στις παραγωγικές ικανότητες 
και παράλληλα θα συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στους στόχους μας για την 
κλιματική δράση και την ποιότητα του 
περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 
να δοθεί ισχυρή έμφαση στην παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Or. en

Τροπολογία 134

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.8 – παράγραφος 3 –
περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αποφυγή άμεσης έκθεσης σε 
διοξείδιο του άνθρακα (Carbon Direct 
Avoidance) με τη χρήση χημικών πρώτων 
υλών απαλλαγμένων από ανθρακούχες 
εκπομπές·
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Or. en

Τροπολογία 135

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.8 – παράγραφος 3 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ηλεκτροκίνηση και χρήση μη 
συμβατικών πηγών ενέργειας σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 
ανταλλαγές ενέργειας και πόρων μεταξύ 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων (για 
παράδειγμα μέσω βιομηχανικής 
συμβίωσης)·

– ηλεκτροκίνηση, υδρογόνωση και 
χρήση καθαρών πηγών ενέργειας, όπως 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
υδρογόνο, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
προκειμένου να αντικατασταθούν οι 
ορυκτές πηγές ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 136

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.8 – παράγραφος 3 –
περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– βιομηχανικά προϊόντα που 
απαιτούν διαδικασίες παραγωγής χαμηλών 
ή μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους.

– βιομηχανικά προϊόντα που 
απαιτούν διαδικασίες παραγωγής χαμηλών 
ή μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Οι δραστηριότητες που 
εντάσσονται στον εν λόγω τομέα 
παρέμβασης μπορούν να υλοποιούνται 
μέσω ενωσιακών συμπράξεων με τη 
βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 137

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΕ θα στηρίξει τις συνέργειες μεταξύ 
του διαστήματος και των βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (μαζικά 
δεδομένα, προηγμένη παραγωγή, 
ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη)· θα 
προωθήσει έναν ευημερούντα 
επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό 
διαστημικό τομέα· και θα συμβάλει στη 
διασφάλιση της μη εξάρτησης κατά την 
πρόσβαση και τη χρήση του διαστήματος 
με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Οι 
δραστηριότητες θα βασίζονται στον χάρτη 
πορείας λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία 
εναρμόνισης της ΕΟΔ και τις σχετικές 
πρωτοβουλίες των κρατών μελών και θα 
υλοποιηθούν με την ΕΟΔ, κατά 
περίπτωση.

Η ΕΕ θα στηρίξει τις συνέργειες μεταξύ 
του διαστήματος και των βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (μαζικά 
δεδομένα, προηγμένη παραγωγή, 
κβαντικές τεχνολογίες, ρομποτική και 
τεχνητή νοημοσύνη)· θα προωθήσει έναν 
ευημερούντα επιχειρηματικό και 
ανταγωνιστικό διαστημικό τομέα· και θα 
συμβάλει στη διασφάλιση της μη 
εξάρτησης κατά την πρόσβαση και τη 
χρήση του διαστήματος με ασφαλή και 
αξιόπιστο τρόπο. Οι δραστηριότητες θα 
βασίζονται στον χάρτη πορείας 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία 
εναρμόνισης της ΕΟΔ και τις σχετικές 
πρωτοβουλίες των κρατών μελών και θα 
υλοποιηθούν με την ΕΟΔ, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 138

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.9 – παράγραφος 3 –
περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες 
για κυβερνητικούς φορείς της ΕΕ: λύσεις 
για το ευρύτερο δυνατό φάσμα 
κυβερνητικών χρηστών και σχετικός 
εξοπλισμός χρηστών σε αρχιτεκτονικές, 
τεχνολογικές και συστημικές λύσεις για τη 
διαστημική υποδομή, που υποστηρίζουν 
την αυτονομία της ΕΕ·

– ασφαλείς, προστατευμένες από 
τους κβαντικούς υπολογιστές
δορυφορικές επικοινωνίες για 
κυβερνητικούς φορείς της ΕΕ: λύσεις για 
το ευρύτερο δυνατό φάσμα κυβερνητικών 
χρηστών και σχετικός εξοπλισμός χρηστών 
σε αρχιτεκτονικές, τεχνολογικές και 
συστημικές λύσεις για τη διαστημική 
υποδομή, που υποστηρίζουν την αυτονομία
της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 139

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ θα πρέπει 
να μεταβεί σε ανθεκτικές οικονομίες και 
κοινωνίες αποδοτικές από πλευράς πόρων 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα. Τούτο θα βασίζεται σε βαθιές 
αλλαγές στην τεχνολογία και τις 
υπηρεσίες, στους τρόπους συμπεριφοράς 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, 
καθώς και στις νέες μορφές 
διακυβέρνησης. Ο περιορισμός της 
αύξησης της μέσης παγκόσμιας 
θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C και η 
προσπάθεια περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας στον 1,5°C απαιτούν ταχεία 
πρόοδο όσον αφορά την απαλλαγή του 
ενεργειακού συστήματος από το διοξείδιο 
του άνθρακα και τη σημαντική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τον τομέα των μεταφορών17. Θα χρειαστεί 
επίσης νέα ώθηση για την επιτάχυνση του 
ρυθμού ανάπτυξης καινοτομιών επόμενης 
γενιάς καθώς και για την επίδειξη και 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και 
λύσεων, με χρησιμοποίηση επίσης των 
ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές 
και διαστημικές τεχνολογίες. Τούτο θα 
επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης που θα περιλαμβάνει την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
την αποδοτικότητα των πόρων, τη μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την 
πρόσβαση στις πρώτες ύλες και την 
κυκλική οικονομία.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ θα πρέπει 
να μεταβεί σε ανθεκτικές οικονομίες και 
κοινωνίες αποδοτικές από πλευράς πόρων 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα. Τούτο θα βασίζεται σε βαθιές 
αλλαγές στην τεχνολογία και τις 
υπηρεσίες, στους τρόπους συμπεριφοράς 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, 
καθώς και στις νέες μορφές 
διακυβέρνησης. Ο περιορισμός της 
αύξησης της μέσης παγκόσμιας 
θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C και η 
προσπάθεια περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας στον 1,5°C απαιτούν ταχεία 
πρόοδο όσον αφορά την απαλλαγή του 
ενεργειακού συστήματος από το διοξείδιο 
του άνθρακα και τη σημαντική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τον τομέα των μεταφορών17.

Τα ενεργειακά συστήματα της Ένωσης 
υφίστανται σημαντικές αλλαγές, με στόχο 
την επίτευξη βιώσιμου, οικονομικά 
προσιτού και αξιόπιστου εφοδιασμού με 
ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα, καύσιμα 
και άλλα ενεργειακά προϊόντα. Ο 
μετασχηματισμός των ενεργειακών 
συστημάτων πραγματοποιείται μέσω των 
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αλληλεπιδράσεων της τεχνολογίας, των 
υποδομών, της αγοράς, της πολιτικής και 
των ρυθμιστικών πλαισίων. Υπάρχει 
ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση 
και συστηματική καινοτομία σε ολόκληρο 
τον τομέα της ενέργειας.

Θα χρειαστεί επίσης νέα ώθηση για την 
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης 
καινοτομιών επόμενης γενιάς καθώς και 
για την επίδειξη και ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών και λύσεων, με 
χρησιμοποίηση επίσης των ευκαιριών που 
προσφέρουν οι ψηφιακές και διαστημικές 
τεχνολογίες. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα 
περιλαμβάνει την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, την αποδοτικότητα 
των πόρων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, την πρόσβαση στις πρώτες ύλες 
και την κυκλική οικονομία.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η 
Ένωση θα προωθήσει επίσης 
συμμετοχικές προσεγγίσεις στην έρευνα 
και την καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
πολυπαραγοντικής προσέγγισης, και θα 
αναπτύξει συστήματα γνώσης και 
καινοτομίας σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
αξιοποίηση των γνώσεων από τους τομείς 
των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών 
επιστημών, οι κοινωνικές καινοτομίες με 
τη συμμετοχή των πολιτών και η 
εμπιστοσύνη στην καινοτομία θα έχουν 
ζωτική σημασία για την ενθάρρυνση νέων 
προτύπων διακυβέρνησης, παραγωγής 
και κατανάλωσης.

__________________ __________________

17 Η σημαντική απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές σε άλλους τομείς 
προβλέπεται στον πυλώνα Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα.

17 Η σημαντική απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές σε άλλους τομείς 
προβλέπεται στον πυλώνα Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα.

Or. en
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Τροπολογία 140

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόοδος στους συγκεκριμένους τομείς, 
αλλά και σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργίας, των κτιρίων, των βιομηχανικών 
διαδικασιών, της χρήσης προϊόντων και 
της διαχείρισης αποβλήτων, θα απαιτήσει 
συνεχείς προσπάθειες για την καλύτερη 
κατανόηση των μηχανισμών της 
κλιματικής αλλαγής και των σχετικών 
επιπτώσεων σε ολόκληρη την οικονομία 
και την κοινωνία, με την αξιοποίηση 
συνεργειών με εθνικές δραστηριότητες, 
άλλα είδη δράσεων της ΕΕ και τη διεθνή 
συνεργασία.

Η πρόοδος στους συγκεκριμένους τομείς, 
αλλά και σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργίας, των κτιρίων, των βιομηχανικών 
διαδικασιών, της χρήσης προϊόντων και 
της διαχείρισης αποβλήτων, θα απαιτήσει 
συνεχείς προσπάθειες για την καλύτερη 
κατανόηση των μηχανισμών της 
κλιματικής αλλαγής και των σχετικών 
επιπτώσεων σε ολόκληρη την οικονομία 
και την κοινωνία, με την αξιοποίηση 
συνεργειών με εθνικές δραστηριότητες, 
άλλα είδη δράσεων της ΕΕ και τη διεθνή 
συνεργασία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
στη διασφάλιση της σύζευξης τομέων, 
δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θερμότητας, της βιομηχανίας, του 
φυσικού αερίου και του τομέα των 
μεταφορών, σε όλους τους τομείς 
παρέμβασης, παράγοντας που έχει 
εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για μια 
επιτυχή ενεργειακή μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 141

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξεύρεση νέων τρόπων για την 
επιτάχυνση της χρήσης καθαρών 
τεχνολογιών και λύσεων για την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές στην 
ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί επίσης 
αυξημένη ζήτηση για καινοτομία. Τούτο 
μπορεί να προωθηθεί μέσω της 
ενδυνάμωσης των πολιτών καθώς και της 

Η εξεύρεση νέων τρόπων για την 
επιτάχυνση της χρήσης καθαρών 
τεχνολογιών και λύσεων για την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές στην 
ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί επίσης 
αυξημένη ζήτηση για καινοτομία. Τούτο 
μπορεί να προωθηθεί μέσω της 
ενδυνάμωσης των πολιτών καθώς και της 
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κοινωνικοοικονομικής καινοτομίας και της 
καινοτομίας του δημόσιου τομέα και θα 
οδηγήσει σε ευρύτερες προσεγγίσεις σε 
σχέση με την καινοτομία που βασίζεται 
στην τεχνολογία. Η κοινωνικοοικονομική 
έρευνα που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις 
ανάγκες και τα πρότυπα των χρηστών, τις 
δραστηριότητες πρόβλεψης, τις 
περιβαλλοντικές, τις οικονομικές, 
κοινωνικές και συμπεριφορικές πτυχές, τις 
επιχειρηματικές περιπτώσεις και τα 
μοντέλα και την προκανονιστική έρευνα 
για τη θέσπιση προτύπων, θα διευκολύνει 
επίσης τις δράσεις για την ενίσχυση της 
νομοθεσίας, της χρηματοδότησης και της 
κοινωνικής καινοτομίας, των δεξιοτήτων 
καθώς και τη συμμετοχή και την 
ενδυνάμωση των φορέων της αγοράς και 
των καταναλωτών.

κοινωνικοοικονομικής καινοτομίας και της 
καινοτομίας του δημόσιου τομέα, όπως 
επίσης και μέσω δημιουργικών 
δευτερογενών επιδράσεων, και θα 
οδηγήσει σε ευρύτερες προσεγγίσεις σε 
σχέση με την καινοτομία που βασίζεται 
στην τεχνολογία. Η κοινωνικοοικονομική 
έρευνα που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις 
ανάγκες και τα πρότυπα των χρηστών, τις 
δραστηριότητες πρόβλεψης, τις 
περιβαλλοντικές, τις οικονομικές, 
κοινωνικές και συμπεριφορικές πτυχές, τις 
επιχειρηματικές περιπτώσεις και τα 
μοντέλα και την προκανονιστική έρευνα 
για τη θέσπιση προτύπων, θα διευκολύνει 
επίσης τις δράσεις για την ενίσχυση της 
νομοθεσίας, της χρηματοδότησης και της 
κοινωνικής καινοτομίας, των δεξιοτήτων 
καθώς και τη συμμετοχή και την 
ενδυνάμωση των φορέων της αγοράς και 
των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 142

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- καθορισμός βασικών διαδικασιών 
στις πολικές περιοχές για την καλύτερη 
ανάπτυξη επιλογών διαχείρισης που 
ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις 
στα οικοσυστήματα και βελτιώνουν την 
κατανόηση του παγκόσμιου κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 143

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.2.2. Ενεργειακή τροφοδότηση 4.2.2. Οδοί απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές

Or. en

Τροπολογία 144

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΕ έχει ως στόχο να αποτελέσει 
παγκόσμιο ηγέτη σε οικονομικά προσιτές, 
ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες 
ενέργειας που βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητά της στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας και τη θέση της στις 
αναπτυσσόμενες αγορές. Οι ποικίλες 
κλιματικές, γεωγραφικές, περιβαλλοντικές 
και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην 
ΕΕ, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της 
ενεργειακής ασφάλειας και της πρόσβασης 
σε πρώτες ύλες, υπαγορεύουν ένα ευρύ 
χαρτοφυλάκιο ενεργειακών λύσεων, 
μεταξύ άλλων μη τεχνικού χαρακτήρα. 
Όσον αφορά τις τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, κρίνεται απαραίτητη η 
περαιτέρω μείωση του κόστους, η 
βελτίωση των επιδόσεων, η ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης στο ενεργειακό σύστημα και 
η ανάπτυξη ρηξικέλευθων τεχνολογιών. 
Όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, κρίνεται 
απαραίτητη η απαλλαγή της χρήσης τους 
από ανθρακούχες εκπομπές για την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Η ΕΕ έχει ως στόχο να αποτελέσει 
παγκόσμιο ηγέτη σε οικονομικά προσιτές, 
ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες 
ενέργειας που βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητά της στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας και τη θέση της στις 
αναπτυσσόμενες αγορές. Οι ποικίλες 
κλιματικές, γεωγραφικές, περιβαλλοντικές 
και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην 
ΕΕ, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της 
ενεργειακής ασφάλειας και της πρόσβασης
σε πρώτες ύλες, υπαγορεύουν ένα ευρύ 
χαρτοφυλάκιο ενεργειακών λύσεων, 
μεταξύ άλλων μη τεχνικού χαρακτήρα. 
Όσον αφορά τις τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, κρίνεται απαραίτητη η 
περαιτέρω μείωση του κόστους, η 
βελτίωση των επιδόσεων, η ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης στο ενεργειακό σύστημα και 
η ανάπτυξη καθώς και η εφαρμογή
ρηξικέλευθων τεχνολογιών. Όσον αφορά 
τα ορυκτά καύσιμα, κρίνονται 
απαραίτητες η αποφυγή και η απαλλαγή 
της χρήσης τους από ανθρακούχες 
εκπομπές για την επίτευξη των κλιματικών 
στόχων.

Or. en
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Τροπολογία 145

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τεχνολογίες και λύσεις 
ανανεώσιμης ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη θέρμανση και την 
ψύξη, τα βιώσιμα καύσιμα μεταφορών και 
τους ενδιάμεσους μεταφορείς, σε διάφορες 
κλίμακες και στάδια ανάπτυξης, 
προσαρμοσμένες στις γεωγραφικές 
συνθήκες και αγορές τόσο εντός της ΕΕ 
όσο και παγκοσμίως·

– Τεχνολογίες και λύσεις 
ανανεώσιμης ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή 
υδρογόνου, τις βιομηχανικές διεργασίες,
τη θέρμανση και την ψύξη, τα βιώσιμα 
καύσιμα μεταφορών και τους ενδιάμεσους 
μεταφορείς, σε διάφορες κλίμακες και 
στάδια ανάπτυξης, προσαρμοσμένες στις 
γεωγραφικές συνθήκες και αγορές τόσο 
εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μαζική ενσωμάτωση των διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδηγεί στην 
επείγουσα ανάγκη εξισορρόπησης των ηλεκτρικών δικτύων με μακροπρόθεσμη αποθήκευση 
ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Και από τις δύο πλευρές, η παραγωγή υδρογόνου μέσω 
ηλεκτρόλυσης, που επιτρέπει την τεχνολογία μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο, 
αποτελεί σημαντική λύση.

Τροπολογία 146

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανατρεπτικές τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για νέες 
εφαρμογές και ρηξικέλευθες λύσεις·

– ανατρεπτικές τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για νέες ή 
εξαιρετικά βελτιωμένες εφαρμογές και 
ρηξικέλευθες λύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 147

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναμενόμενη αύξηση της μεταβλητής 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η 
στροφή προς θέρμανση, ψύξη και 
μεταφορές που βασίζονται περισσότερο 
στον ηλεκτρισμό υπαγορεύει την ανάγκη 
για νέες προσεγγίσεις για τη διαχείριση 
ενεργειακών δικτύων. Εκτός από την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
στόχο αποτελεί η διασφάλιση οικονομικά 
προσιτής ενέργειας, ασφάλειας και 
σταθερότητας παροχής, μέσω επενδύσεων 
σε καινοτόμες τεχνολογίες υποδομών 
δικτύου και καινοτόμου διαχείρισης του 
συστήματος. Η αποθήκευση ενέργειας σε 
διάφορες μορφές θα διαδραματίσει βασικό 
ρόλο στην παροχή υπηρεσιών στο δίκτυο, 
με παράλληλη βελτίωση και ενίσχυση των 
δυνατοτήτων του δικτύου. Η αξιοποίηση 
των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων 
δικτύων (π.χ. δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης και ψύξης, δίκτυα φυσικού 
αερίου, υποδομές επαναφόρτισης και 
επανεφοδιασµού των μεταφορών, δίκτυα 
υδρογόνου και δίκτυα τηλεπικοινωνιών) 
και φορέων (π.χ. βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, κέντρα δεδομένων, 
αυτοπαραγωγοί) θα είναι καίριας σημασίας 
για την έξυπνη και ολοκληρωμένη 
λειτουργία των σχετικών υποδομών.

Η αναμενόμενη αύξηση της μεταβλητής 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η 
στροφή προς θέρμανση, ψύξη και 
μεταφορές που βασίζονται περισσότερο 
στον ηλεκτρισμό και το υδρογόνο
υπαγορεύει την ανάγκη για νέες 
προσεγγίσεις για τη διαχείριση 
ενεργειακών δικτύων. Εκτός από την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
στόχο αποτελεί η διασφάλιση οικονομικά 
προσιτής ενέργειας, ασφάλειας και 
σταθερότητας παροχής, μέσω επενδύσεων 
σε καινοτόμες τεχνολογίες υποδομών 
δικτύου και καινοτόμου διαχείρισης του 
συστήματος. Η αποθήκευση ενέργειας σε 
διάφορες μορφές θα διαδραματίσει βασικό 
ρόλο στην παροχή υπηρεσιών στο δίκτυο, 
με παράλληλη βελτίωση και ενίσχυση των 
δυνατοτήτων του δικτύου. Η αξιοποίηση 
των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων 
δικτύων (π.χ. δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης και ψύξης, δίκτυα φυσικού 
αερίου, υποδομές επαναφόρτισης και 
επανεφοδιασµού των μεταφορών, δίκτυα 
υδρογόνου και δίκτυα τηλεπικοινωνιών) 
και φορέων (π.χ. βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, κέντρα δεδομένων, 
αυτοπαραγωγοί) θα είναι καίριας σημασίας 
για την έξυπνη και ολοκληρωμένη 
λειτουργία των σχετικών υποδομών. Είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ότι οι 
τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και 
υδρογόνου έχουν τεράστιο δυναμικό 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
υψηλής εξειδίκευσης και ανάπτυξης στην 
Ένωση. Η διαδικασία αυτή θα 
επιταχυνθεί από σχετικές συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα 
δημιουργηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ικανότητα πρόσβασης του υδρογόνου και ενσωμάτωσης κάθε τομέα του ενεργειακού 
συστήματος παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης και χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας παρέχει στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής μια σημαντικό οδό απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές, οι τομείς της θερμικής ενέργειας και της κινητικότητας, καθώς και η 
βιομηχανία δεν προσφέρουν ακόμη τέτοιες οδούς ισοδύναμης σημασίας. Χάρη στις πολλαπλές 
εφαρμογές του υδρογόνου, αυτοί οι τομείς μπορούν να ενσωματωθούν και να συμβάλουν στην 
ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης.

Τροπολογία 148

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τεχνολογίες και εργαλεία για 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και νέων φορτίων, όπως η 
ηλεκτρο-κινητικότητα και οι αντλίες 
θερμότητας·

– Τεχνολογίες και εργαλεία για 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και νέων φορτίων, όπως η 
ηλεκτρο-κινητικότητα, οι ηλεκτρολύτες, οι 
κυψέλες καυσίμου και οι αντλίες 
θερμότητας·

Or. en

Τροπολογία 149

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συστημική ανάλυση αντικτύπου 
των νέων τεχνολογιών ενέργειας, όπως το 
υδρογόνο ως αποθήκευση ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδίως το υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις πιο βιώσιμες λύσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, ωστόσο για τον σκοπό αυτόν απαιτείται παραγωγή τεράστιας 



PE625.306v01-00 108/162 PR\1158114EL.docx

EL

ποσότητας ενέργειας που θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις ενεργειακές ανάγκες του συστήματός 
μας. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για την κατανόηση αυτού του αντικτύπου, ώστε 
να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εξουδετερωθεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας 
από ένα άλλο.

Τροπολογία 150

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- καθαρές λύσεις που μπορούν να 
διασφαλίσουν την αξιοπιστία του 
συστήματος, οι οποίες θα συμπληρώνουν 
και δεν θα περιορίζονται στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη 
βασιζόμενη στην ηλεκτροκίνηση 
αποθήκευση·

Or. en

Τροπολογία 151

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.2.4. Κτίρια και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις στην ενεργειακή μετάβαση

4.2.4. Κτίρια στην ενεργειακή μετάβαση

Or. en

Τροπολογία 152

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κτίρια και οι βιομηχανικές
εγκαταστάσεις διαδραματίζουν ολοένα και 
περισσότερο ενεργό ρόλο στην 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο 
ενεργό ρόλο στην αλληλεπίδρασή τους με 
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αλληλεπίδρασή τους με το ενεργειακό 
σύστημα. Επομένως, αποτελούν στοιχεία 
καίριας σημασίας για τη μετάβαση σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

το ενεργειακό σύστημα. Επομένως, 
αποτελούν στοιχεία καίριας σημασίας για 
τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 153

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι βιομηχανίες, και ιδιαίτερα οι 
ενεργοβόρες, θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν περαιτέρω την ενεργειακή 
απόδοση και να προωθήσουν την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετακινείται σε νέο τομέα παρέμβασης.

Τροπολογία 154

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 –
περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σχεδιασμός του κύκλου ζωής, 
κατασκευή, λειτουργία και 
αποσυναρμολόγηση των κτιρίων, με 
συνεκτίμηση της κυκλικότητας και των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, για την 
αποδοτικότητα της ενέργειας και των 
πόρων, την κλιματική ανθεκτικότητα και 
την ανακύκλωση·

– νέες διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων έξυπνων 
εργαλείων και συσκευών, για τον 
σχεδιασμό του κύκλου ζωής, την
κατασκευή, τη λειτουργία και την
αποσυναρμολόγηση των κτιρίων, με 
συνεκτίμηση της κυκλικότητας και των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, για την 
αποδοτικότητα της ενέργειας και των 
πόρων, την κλιματική ανθεκτικότητα και 
την ανακύκλωση·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική υλοποίηση κυκλικού και φιλικού προς το περιβάλλον σχεδιασμού, 
κατασκευής, λειτουργίας και αποσυναρμολόγησης, χρειαζόμαστε εργαλεία που θα ακολουθούν 
το κτίριο σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

Τροπολογία 155

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2– σημείο 4.2.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.2.4 α. Βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις στην ενεργειακή μετάβαση

Οι βιομηχανίες, και ιδιαίτερα οι 
ενεργοβόρες, θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν περαιτέρω την ενεργειακή 
απόδοση και να προωθήσουν την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Ο ρόλος των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων στο ενεργειακό σύστημα 
μεταβάλλεται, λόγω της ανάγκης μείωσης 
των εκπομπών, με βάση την άμεση ή 
έμμεση ηλεκτροκίνηση, που αποτελεί 
επίσης πηγή υλικών για διεργασίες 
παραγωγής (λ.χ. υδρογόνο). Τα 
βιομηχανικά συγκροτήματα όπου 
πραγματοποιούνται πολλές και διάφορες 
διεργασίες κοντά η μία στην άλλη 
μπορούν να βελτιστοποιήσουν την 
ανταλλαγή ροών ενέργειας και άλλων 
πόρων (πρώτων υλών) μεταξύ τους.

Γενικές γραμμές

- τεχνολογίες μετατροπής για τη βιώσιμη 
χρήση των πηγών άνθρακα με στόχο την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη 
μείωση των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων υβριδικών 
ενεργειακών συστημάτων για τη 
βιομηχανία και τον ενεργειακό τομέα με 
δυναμικό απαλλαγής από τον άνθρακα·

- εργαλεία και υποδομή για τον έλεγχο της
διαδικασίας των εγκαταστάσεων 
παραγωγής για τη βελτιστοποίηση των 
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ροών ενέργειας και των υλικών (λ.χ. 
υδρογόνου, άλλων προϊόντων) σε 
αλληλεπίδραση με άλλες εγκαταστάσεις 
παραγωγής και το ενεργειακό σύστημα·

- ευελιξία και αποδοτικότητα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και της θερμότητας 
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στο 
ενεργειακό σύστημα·

- βελτιωμένες ή νέες διαδικασίες, 
σχεδιασμός και υλικά για την αποδοτική 
χρήση ή παραγωγή θερμότητας, ψύξης, 
αποθήκευσης ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιεχόμενο νέου τομέα παρέμβασης: «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ενεργειακή 
μετάβαση»

Τροπολογία 156

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ποιότητα ζωής για τους πολίτες, 
ασφαλής κινητικότητα, αστική κοινωνική 
καινοτομία, κυκλική και αναγεννητική 
ικανότητα των πόλεων, μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της 
ρύπανσης·

– ποιότητα ζωής για τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της 
ενεργειακής φτώχειας, ασφαλής 
κινητικότητα, αστική κοινωνική 
καινοτομία, κυκλική και αναγεννητική 
ικανότητα των πόλεων, μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της 
ρύπανσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί σημαντική πρόκληση για μια δίκαιη και κοινωνική Ευρώπη. 
Δεδομένων των σημαντικών μεταβάσεων στα ενεργειακά μας συστήματα και στην κοινωνία 
μας, πρέπει να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των νέων και μεταβαλλόμενων ενεργειακών 
δαπανών στις ζωές των πολιτών μας.
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Τροπολογία 157

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.7 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ηλεκτροκίνηση όλων των τρόπων 
μεταφοράς (π.χ. μπαταρίες, κυψέλες 
καυσίμου, υβριδισμός κ.λπ.), 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
τεχνολογιών για τα συστήματα κίνησης 
οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών, γρήγορης 
φόρτισης/ανεφοδιασμού, συγκομιδής 
ενέργειας και φιλικών προς τον χρήστη και 
προσβάσιμων διεπαφών με την υποδομή 
φόρτισης, που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και την αδιάλειπτη 
παροχή υπηρεσιών· ανάπτυξη και 
εγκατάσταση ανταγωνιστικών, ασφαλών, 
υψηλών επιδόσεων και βιώσιμων 
συσσωρευτών για οχήματα χαμηλών και 
μηδενικών εκπομπών·

– Ηλεκτροκίνηση όλων των τρόπων 
μεταφοράς (π.χ. μπαταρίες, κυψέλες 
καυσίμου, υβριδισμός κ.λπ.), 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
τεχνολογιών για τα συστήματα κίνησης 
οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών, γρήγορης 
φόρτισης/ανεφοδιασμού, συγκομιδής 
ενέργειας και φιλικών προς τον χρήστη και 
προσβάσιμων διεπαφών με την υποδομή 
τροφοδοσίας με καύσιμα και φόρτισης, 
που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα 
και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών· 
ανάπτυξη και εγκατάσταση 
ανταγωνιστικών, ασφαλών, υψηλών 
επιδόσεων και βιώσιμων συσσωρευτών για 
οχήματα χαμηλών και μηδενικών 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 158

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.7 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– βιώσιμα νέα καύσιμα και νέα 
έξυπνα οχήματα/σκάφη/αεροσκάφη για τα 
υπάρχοντα και μελλοντικά μοντέλα και τις 
υποστηρικτικές υποδομές κινητικότητας· 
τεχνολογίες και λύσεις που βασίζονται σε 
χρήστες για τη διαλειτουργικότητα και την 
αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών·

– βιώσιμα νέα καύσιμα, όπως 
πράσινο υδρογόνο, και νέα έξυπνα 
οχήματα/σκάφη/αεροσκάφη για τα 
υπάρχοντα και μελλοντικά μοντέλα και τις 
υποστηρικτικές υποδομές κινητικότητας· 
τεχνολογίες και λύσεις που βασίζονται σε 
χρήστες για τη διαλειτουργικότητα και την 
αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πράσινο υδρογόνο θα διαδραματίσει τόσο κεντρικό ρόλο στο οπλοστάσιο καυσίμων μας που 
θα πρέπει να περιληφθεί ρητή αναφορά σε αυτό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αποτελεί 
σημαντικό μέρος των προσπαθειών.

Τροπολογία 159

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.8 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Διαχείριση ψηφιακού δικτύου και 
κυκλοφορίας: προηγμένα συστήματα 
υποστήριξης αποφάσεων· διαχείριση 
κυκλοφορίας επόμενης γενιάς 
(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
πολυτροπικών δικτύων και κυκλοφορίας)· 
συμβολή στην αδιάλειπτη, πολυτροπική 
και διασυνδεδεμένη κινητικότητα 
επιβατών και εμπορευμάτων· χρήση και 
περιορισμοί μαζικών δεδομένων· χρήση 
καινοτόμου συστήματος δορυφορικού 
εντοπισμού θέσης/πλοήγησης (EGNOS / 
Galileo)·

– Διαχείριση ψηφιακού δικτύου και 
κυκλοφορίας: προηγμένα συστήματα 
υποστήριξης αποφάσεων· διαχείριση 
κυκλοφορίας επόμενης γενιάς 
(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
πολυτροπικών δικτύων και κυκλοφορίας)· 
συμβολή στην αδιάλειπτη, πολυτροπική 
και διασυνδεδεμένη κινητικότητα 
επιβατών και εμπορευμάτων· χρήση και 
περιορισμοί μαζικών δεδομένων· χρήση 
καινοτόμου συστήματος δορυφορικού 
εντοπισμού θέσης/πλοήγησης (EGNOS / 
Galileo), κατανόηση της νέας 
συμπεριφοράς που συνδέεται με τη 
μεταβαλλόμενη κινητικότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των συστημάτων μας κινητικότητας είναι αποτελεσματική μόνο εάν μπορούμε να 
προβλέψουμε πώς θα χρησιμοποιούνται. Είναι συνεπώς ουσιώδες να κατανοούμε επαρκώς τις 
αλλαγές συμπεριφοράς που προκαλούν τα μεταβαλλόμενα συστήματα κινητικότητας.

Τροπολογία 160

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.8 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες και 
επιχειρηματικά μοντέλα μέσω των 
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οποίων ο χρήστης αλληλεπιδρά με τις 
διάφορες έξυπνες ρυθμίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο τομέας παρέμβασης εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στην τεχνολογική πλευρά της 
μετάβασης, ωστόσο τελικά το θέμα αφορά τους πολίτες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία και 
τις οικονομίες μας που κερδίζουν χρήματα από αυτούς με τη δημιουργία νέων αγορών.

Τροπολογία 161

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μαζικές, συγκεντρωμένες και 
αποκεντρωμένες λύσεις αποθήκευσης (που 
περιλαμβάνουν τη χημική, ηλεκτροχημική, 
ηλεκτρική, μηχανική και θερμική ενέργεια) 
για το ενεργειακό σύστημα θα αυξήσουν 
την αποδοτικότητα, την ευελιξία, την 
ανεξαρτησία της τεχνολογίας, την 
προσβασιμότητα, καθώς και την ασφάλεια 
του εφοδιασμού. Οι μεταφορές χαμηλών 
εκπομπών, απαλλαγμένες από το διοξείδιο 
του άνθρακα, απαιτούν αυξημένο ποσοστό 
ηλεκτρικών και/ή άλλων εναλλακτικώς 
τροφοδοτούμενων οχημάτων, με 
αποδοτικότερες και οικονομικότερες, 
ανακυκλώσιμες και 
επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες, 
καθώς και τοπική παροχή 
συνθετικών/ανανεώσιμων καυσίμων, 
όπως το υδρογόνο, και καινοτόμες λύσεις 
επιτόπιας αποθήκευσης.

Οι μαζικές, συγκεντρωμένες και 
αποκεντρωμένες λύσεις αποθήκευσης (που 
περιλαμβάνουν τη χημική, ηλεκτροχημική, 
ηλεκτρική, μηχανική και θερμική ενέργεια) 
για το ενεργειακό σύστημα θα αυξήσουν 
την αποδοτικότητα, την ευελιξία, την 
ανεξαρτησία της τεχνολογίας, την 
προσβασιμότητα, καθώς και την ασφάλεια 
του εφοδιασμού. Οι μεταφορές χαμηλών 
εκπομπών, απαλλαγμένες από το διοξείδιο 
του άνθρακα, απαιτούν αυξημένο ποσοστό 
ηλεκτρικών, τροφοδοτούμενων με 
υδρογόνο και/ή άλλων εναλλακτικώς 
τροφοδοτούμενων οχημάτων, με 
αποδοτικότερες και οικονομικότερες, 
ανακυκλώσιμες και 
επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες, 
καθώς και τοπική παροχή καυσίμων 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως 
το υδρογόνο, και καινοτόμες λύσεις 
επιτόπιας αποθήκευσης. Οι διάφορες 
λύσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν την 
πλήρη χρονική κλίμακα της διαλείπουσας 
λειτουργίας, από τα χιλιοστά του 
δευτερολέπτου έως τους μήνες.

Or. en



PR\1158114EL.docx 115/162 PE625.306v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα κυψελών καυσίμου είναι ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούν υδρογόνο για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επί του οχήματος. Επιπλέον, το υδρογόνο δεν περιορίζεται στις 
τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, αλλά χρησιμοποιείται και ως πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες 
έντασης ενέργειας. Οι κυψέλες καυσίμου αποτελούν επίσης μια αποδοτική τεχνολογία 
μετατροπής ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιεί υδρογόνο και/ή φυσικό αέριο ως καύσιμο. 
Το υδρογόνο και οι κυψέλες καυσίμου είναι συμπληρωματικές τεχνολογίες, χωρίς όμως να 
συνδέονται αποκλειστικά μεταξύ τους.

Τροπολογία 162

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.9 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων
υγρών και αερίων καυσίμων και των 
συναφών αλυσίδων αξίας, για καθημερινές 
έως εποχιακές ανάγκες αποθήκευσης 
ενέργειας·

– Τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών και 
αερίων καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και των συναφών αλυσίδων 
αξίας, για καθημερινές έως εποχιακές 
ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 163

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.9 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– καύσιμα με μικρό λόγο 
άνθρακα/υδρογόνου 
συμπεριλαμβανομένων των κυψελών 
καυσίμου και η αλυσίδα αξίας της ΕΕ από 
τη σχεδίαση έως την τελική χρήση σε 
διάφορες εφαρμογές.

– υδρογόνο χαμηλών ή μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών, ηλεκτρολύτες, 
κυψέλες καυσίμου και η αλυσίδα αξίας της 
ΕΕ από τη σχεδίαση έως την τελική χρήση 
σε διάφορες εφαρμογές. Το υδρογόνο 
διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην 
απαλλαγή των βιομηχανιών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως της 
χαλυβουργίας και της χημικής 
βιομηχανίας·
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Or. en

Τροπολογία 164

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν 
αυξανόμενη πίεση στο έδαφος, τις 
θάλασσες και τους ωκεανούς, το νερό, τον 
αέρα, τη βιοποικιλότητα και άλλους 
φυσικούς πόρους. Η θρέψη του διαρκώς 
αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη 
εξαρτάται άμεσα από την υγεία των 
φυσικών συστημάτων και πόρων. Ωστόσο, 
σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, η 
αυξανόμενη ζήτηση της ανθρωπότητας για 
φυσικούς πόρους ασκεί περιβαλλοντικές 
πιέσεις που υπερβαίνουν τα βιώσιμα 
επίπεδα, επηρεάζουν τα οικοσυστήματα 
και την ικανότητά τους να παρέχουν 
υπηρεσίες για την ευημερία των 
ανθρώπων. Οι έννοιες της κυκλικής 
οικονομίας, της βιοοικονομίας και της 
γαλάζιας οικονομίας καθιστούν δυνατή την 
εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονομικών στόχων και 
την πορεία των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων προς τη βιωσιμότητα.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν 
αυξανόμενη πίεση στο έδαφος, τις 
θάλασσες και τους ωκεανούς, το νερό, τον 
αέρα, τη βιοποικιλότητα και άλλους 
φυσικούς πόρους. Η θρέψη του διαρκώς 
αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη 
εξαρτάται άμεσα από την υγεία των 
φυσικών συστημάτων και πόρων. Ωστόσο, 
σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, η 
αυξανόμενη ζήτηση της ανθρωπότητας για 
φυσικούς πόρους ασκεί περιβαλλοντικές 
πιέσεις που υπερβαίνουν τα βιώσιμα 
επίπεδα, επηρεάζουν τα οικοσυστήματα 
και την ικανότητά τους να παρέχουν 
υπηρεσίες για την ευημερία των 
ανθρώπων. Οι έννοιες της κυκλικής 
οικονομίας, της αγροοικολογίας, της 
βιοοικονομίας και της γαλάζιας οικονομίας 
καθιστούν δυνατή την εξισορρόπηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών στόχων και την πορεία των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων προς τη 
βιωσιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 165

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, η εξασφάλιση της παραγωγής 
και της κατανάλωσης ασφαλών και 
υγιεινών τροφίμων, η προώθηση βιώσιμων 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   
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πρακτικών στη γεωργία, την 
υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη 
δασοκομία, η εξασφάλιση της πρόσβασης 
σε καθαρό νερό, έδαφος και αέρα για 
όλους, ο καθαρισμός των θαλασσών και 
των ωκεανών και η διατήρηση των 
φυσικών συστημάτων και του 
περιβάλλοντος ζωτικής σημασίας του 
πλανήτη απαιτούν την αξιοποίηση του 
δυναμικού της έρευνας και της 
καινοτομίας. Αλλά οι οδοί για την 
μετάβαση στη βιωσιμότητα και οι τρόποι 
υπερπήδησης ανθεκτικών εμποδίων είναι 
ελάχιστα κατανοητοί. Η μετάβαση στη 
βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, 
καθώς και η αποκατάσταση της υγείας του 
πλανήτη απαιτεί επενδύσεις σε 
τεχνολογίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
και κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
καινοτομίες. Τούτο δημιουργεί νέες 
ευκαιρίες για μια βιώσιμη, ανθεκτική, 
καινοτόμα και υπεύθυνη ευρωπαϊκή 
οικονομία, η οποία ενισχύει την 
αποδοτικότητα των πόρων, την 
παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας 
παράλληλα θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 166

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα οικοδομήσουν μια 
βάση γνώσεων και θα προσφέρουν λύσεις 
για: τη βιώσιμη διαχείριση και χρήση των 
φυσικών πόρων της ξηράς και της 
θάλασσας, καθώς και την ενίσχυση του 
ρόλου των χερσαίων και υδάτινων 
συστημάτων ως καταβοθρών άνθρακα· την 
εγγύηση της επισιτιστικής και διατροφικής 
ασφάλειας, εξασφαλίζοντας ασφαλή, 
υγιεινή και θρεπτική διατροφή· την 

Οι δραστηριότητες θα οικοδομήσουν μια 
βάση γνώσεων και θα προσφέρουν λύσεις 
για: τη βιώσιμη διαχείριση και χρήση των 
φυσικών πόρων της ξηράς και της 
θάλασσας, καθώς και την ενίσχυση του 
ρόλου των χερσαίων και υδάτινων 
συστημάτων ως καταβοθρών άνθρακα· την 
εγγύηση της επισιτιστικής και διατροφικής 
ασφάλειας, εξασφαλίζοντας ασφαλή, 
υγιεινή και θρεπτική διατροφή· την 
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επιτάχυνση της μετάβασης από μια 
γραμμική οικονομία που βασίζεται σε 
ορυκτά καύσιμα προς μια αποδοτική από 
άποψη πόρων, ανθεκτική, κυκλική 
οικονομία χαμηλών εκπομπών και 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και τη στήριξη της ανάπτυξης της 
βιώσιμης βιοοικονομίας και της γαλάζιας 
οικονομίας· και την ανάπτυξη ανθεκτικών 
και εύρωστων αγροτικών, παράκτιων και 
αστικών περιοχών.

επιτάχυνση της μετάβασης των τροφίμων 
και της γεωργίας της Ένωσης προς την 
οικολογική εντατικοποίηση και προς 
αγρο-οικολογικές προσεγγίσεις προς 
όφελος τόσο της συμβατικής όσο και της 
βιολογικής γεωργίας· την επιτάχυνση της 
μετάβασης από μια γραμμική οικονομία 
που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα προς μια 
αποδοτική από άποψη πόρων, ανθεκτική, 
κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών και 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και τη στήριξη της ανάπτυξης της 
βιώσιμης βιοοικονομίας και της γαλάζιας 
οικονομίας· και την ανάπτυξη ανθεκτικών 
και εύρωστων αγροτικών, παράκτιων και 
αστικών περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 167

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας 
ομάδας συμβάλλουν ιδίως στην υλοποίηση 
των στόχων: του προγράμματος δράσης για 
το περιβάλλον, της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, της 
θαλάσσιας πολιτικής, του σχεδίου δράσης 
για την κυκλική οικονομία, της 
στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία 
και του πλαισίου για το κλίμα και την 
ενέργεια του 2030, καθώς και των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ για τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας 
ομάδας συμβάλλουν ιδίως στην υλοποίηση 
των στόχων: του προγράμματος δράσης για 
το περιβάλλον, της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, της 
θαλάσσιας πολιτικής, του σχεδίου δράσης 
για την κυκλική οικονομία, της 
στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία 
και του πλαισίου για το κλίμα και την 
ενέργεια του 2030, καθώς και των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ για τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι δράσεις θα 
συνδέονται στενά με τις υφιστάμενες 
εταιρικές σχέσεις της Ένωσης, ιδίως με 
την εταιρική σχέση στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας στην 
περιοχή της Μεσογείου (PRIMA).

Or. en
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Τροπολογία 168

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Επέκταση του χαρτοφυλακίου 
προϊόντων και υπηρεσιών του 
προγράμματος Copernicus·

– Επέκταση του χαρτοφυλακίου 
προϊόντων και υπηρεσιών του 
προγράμματος Copernicus, ιδίως των 
υπηρεσιών για τον καθορισμό των πηγών 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της ηλεκτροκίνησης και της ψηφιοποίησης διαφόρων τομέων της οικονομίας μας, οι 
πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα αλλάξουν δραματικά κατά την ερχόμενη δεκαετία. Χωρίς 
καλές υπηρεσίες που να παρέχουν συνεχείς επικαιροποιήσεις, οι φορείς χάραξης πολιτικής θα 
προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα βάσει παλιών γνώσεων.

Τροπολογία 169

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μετάβαση προς ολοκληρωμένα και 
διαφοροποιημένα συστήματα τροφίμων 
και γεωργίας και γεωπονικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών ακριβείας και προσεγγίσεων 
αγροοικολογικής και οικολογικής 
εντατικοποίησης προς όφελος τόσο της 
συμβατικής όσο και της βιολογικής 
γεωργίας·

Or. en
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Τροπολογία 170

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– φυτικά παράσιτα και ασθένειες και 
υγεία και καλή διαβίωση των ζώων· 
εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης 
παρασιτοκτόνων, αντιβιοτικών και άλλων 
ουσιών για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες·

– φυτικά παράσιτα και ασθένειες και 
υγεία και καλή διαβίωση των ζώων· 
εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης 
παρασιτοκτόνων, αντιβιοτικών και άλλων 
ουσιών για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες, 
ανάπτυξη στρατηγικών βιολογικής 
γεωργίας για την υγεία των φυτών και 
των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 171

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η καινοτομία βιολογικής βάσης θέτει τα 
θεμέλια για την απομάκρυνση από μια 
οικονομία που βασίζεται σε ορυκτά 
καύσιμα μέσω της βιώσιμης προμήθειας, 
βιομηχανικής μεταποίησης και μετατροπής 
της βιομάζας από τη γη και τη θάλασσα σε 
υλικά και προϊόντα βιολογικής βάσης. 
Αξιοποιεί επίσης το δυναμικό των εμβίων 
πόρων, των βιοεπιστημών και της 
βιομηχανικής βιοτεχνολογίας για νέες 
ανακαλύψεις, προϊόντα και διαδικασίες. Η 
καινοτομία βιολογικής βάσης, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών, 
μπορεί να δημιουργήσει νέες οικονομικές 
δραστηριότητες και νέες θέσεις εργασίας 
στις περιφέρειες και στις πόλεις, να 
συμβάλει στην αναζωογόνηση των 
αγροτικών και παράκτιων οικονομιών και 
να ενισχύσει την κυκλικότητα της 
βιοοικονομίας.

Η καινοτομία βιολογικής βάσης θέτει τα 
θεμέλια για την απομάκρυνση από μια 
οικονομία που βασίζεται σε ορυκτά 
καύσιμα μέσω της βιώσιμης προμήθειας, 
βιομηχανικής μεταποίησης και μετατροπής 
της βιομάζας από τη γη και τη θάλασσα σε 
υλικά και προϊόντα βιολογικής βάσης. 
Αξιοποιεί επίσης το δυναμικό των εμβίων 
πόρων, των βιοεπιστημών και της 
βιομηχανικής βιοτεχνολογίας για νέες 
ανακαλύψεις, προϊόντα και διαδικασίες. Η 
καινοτομία βιολογικής βάσης, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών, 
μπορεί να δημιουργήσει νέες οικονομικές 
δραστηριότητες και νέες θέσεις εργασίας 
στις περιφέρειες και στις πόλεις, να 
συμβάλει στην αναζωογόνηση των 
αγροτικών και παράκτιων οικονομιών και 
να ενισχύσει την κυκλικότητα της 
βιοοικονομίας. Τα συστήματα 
καινοτομίας βιολογικής βάσης απαιτούν 
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συνεργασία σε όλους τους τομείς και σε 
όλη την αλυσίδα αξίας.

Or. en

Τροπολογία 172

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.6 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αλυσίδες αξίας, υλικά, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
βιολογικής έμπνευσης, προϊόντα και 
διαδικασίες βιολογικής βάσης με 
καινοτόμες ιδιότητες και λειτουργίες και
βελτιωμένη βιωσιμότητα 
(συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), 
προαγωγή της ανάπτυξης προηγμένων 
βιοδιυλιστηρίων με τη χρήση ενός 
ευρύτερου φάσματος βιομάζας·

– Αλυσίδες αξίας, υλικά, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
βιολογικής έμπνευσης, προϊόντα και 
διαδικασίες βιολογικής βάσης με 
καινοτόμες ιδιότητες και λειτουργίες και 
βελτιωμένη βιωσιμότητα 
(συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), 
προαγωγή της ανάπτυξης προηγμένων 
βιοδιυλιστηρίων με τη χρήση ενός 
ευρύτερου φάσματος βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών 
αποβλήτων, καθώς και των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των ροών 
υπολειμμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί να θεωρηθεί ότι η βιομάζα αναφέρεται μόνο σε υλικά από φυτά και ζώα. Τα προηγμένα 
βιοδιυλιστήρια θα μπορέσουν να επεκταθούν και περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά τη χρήση 
βιολογικών αποβλήτων, καθώς και βιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων ροών.

Τροπολογία 173

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.6 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Κυκλικότητα της οικονομίας – Κυκλικότητα της οικονομίας 
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βιολογικής βάσης μέσω καινοτομιών στο 
πλαίσιο τεχνολογικών, συστημικών, 
κοινωνικών και επιχειρηματικών μοντέλων 
με στόχο τη αύξηση της αξίας που 
δημιουργείται ανά μονάδα βιολογικών 
πόρων, διατήρηση της αξίας αυτών των 
πόρων στην οικονομία για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και στήριξη της αρχής 
της κλιμακωτής χρήσης της βιώσιμης 
βιομάζας μέσω της έρευνας και της 
καινοτομίας·

βιολογικής βάσης μέσω καινοτομιών στο 
πλαίσιο τεχνολογικών, συστημικών, 
κοινωνικών και επιχειρηματικών μοντέλων 
με στόχο την αύξηση της αξίας που 
δημιουργείται ανά μονάδα βιολογικών 
πόρων, διατήρηση της αξίας αυτών των 
πόρων στην οικονομία για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και στήριξη της αρχής 
της κλιμακωτής χρήσης της βιώσιμης 
βιομάζας μέσω της έρευνας και της 
καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ορισμός της λέξης «radically». (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 174

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.6 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μεγαλύτερη κατανόηση των 
κινητήριων δυνάμεων και των φραγμών 
στην υιοθέτηση των προϊόντων 
βιολογικής βάσης μέσω της έρευνας όσον 
αφορά τη σήμανση CE, την επισήμανση, 
την εφαρμογή των προτύπων, τα 
συστήματα πιστοποίησης, τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και υπό 
το πρίσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα είναι σημαντικό ο τομέας προϊόντων βιολογικής βάσης να στηρίζεται σε επιστημονικά 
στοιχεία όσον αφορά τις κινητήριες δυνάμεις και τους φραγμούς προκειμένου να αξιοποιηθεί 
πλήρως το δυναμικό αυτού του αναδυόμενου τομέα, ιδίως όσον αφορά τις κανονιστικές και τις 
νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ.



PR\1158114EL.docx 123/162 PE625.306v01-00

EL

Τροπολογία 175

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.2 – παράγραφος 2 – σημείο 
4 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανάλυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών 
υποδομών και των αγορών ενέργειας·

– ανάλυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών 
υποδομών και των αγορών ενέργειας και 
λαμβανομένης υπόψη της επείγουσας 
ανάγκης ταχείας απαλλαγής των 
ενεργειακών συστημάτων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 176

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.2 – παράγραφος 2 – σημείο 
4 – περίπτωση 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αναλύσεις των αναγκών για 
εναλλακτικά καύσιμα και σχετικές 
υποδομές.

– αναλύσεις των αναγκών για 
καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και σχετικές υποδομές.

Or. en

Τροπολογία 177

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.2 – παράγραφος 2 – σημείο 
4 – περίπτωση 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αναλύσεις των τρόπων με τους 
οποίους θα μπορούσε η Ένωση να 
απαλλαγεί γρήγορα από τις ανθρακούχες 
εκπομπές σε μεγάλη κλίμακα και με 
αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο, 
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μέσω επίσης της χρήσης της υφιστάμενης 
υποδομής.

Or. en

Τροπολογία 178

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.2 – παράγραφος 2 – σημείο 
5 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Επικυρωμένες μέθοδοι, δοκιμές 
επάρκειας εργαστηρίων και νέα εργαλεία 
ανάλυσης για την εφαρμογή των πολιτικών 
για την ασφάλεια των τροφίμων·

– Επικυρωμένες μέθοδοι, δοκιμές 
επάρκειας εργαστηρίων και νέα εργαλεία 
ανάλυσης για την εφαρμογή των πολιτικών 
για την ασφάλεια των τροφίμων και την 
ιχνηλασιμότητα· μέθοδοι ανίχνευσης για 
νέες τεχνικές βελτίωσης των φυτών·

Or. en

Τροπολογία 179

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.2 – παράγραφος 2 – σημείο 
5 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μέθοδοι αξιολόγησης ουσιών που 
απαντώνται στη φύση ως προϊόντων 
φυτοπροστασίας·

Or. en

Τροπολογία 180

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

III III Καινοτόμος Ευρώπη

Or. en

Τροπολογία 181

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 7 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αύξηση της συνεργασίας μεταξύ 
όλων των ειδών φορέων καινοτομίας, 
ιδίως μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, 
ΜΜΕ και μεγαλύτερων εταιρειών, για τη 
δημιουργία νέων οικοσυστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «συνεργατική» πτυχή της καινοτομίας πρέπει να ενισχυθεί.

Τροπολογία 182

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πυλώνας «Ανοικτή καινοτομία» του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σε 
συνδυασμό με άλλες πολιτικές της ΕΕ και 
ιδίως με το πρόγραμμα InvestEU, έχει 
σχεδιαστεί για την επίτευξη τέτοιων απτών 
αποτελεσμάτων. Βασίζεται στα διδάγματα 
και την πείρα που έχουν αποκομιστεί από 
τα προγενέστερα προγράμματα-πλαίσια, 
ιδίως από δραστηριότητες που στοχεύουν 
τις μελλοντικές τεχνολογίες και 
καινοτομίες (όπως οι μελλοντικές 
αναδυόμενες τεχνολογίες (FET) και η 
επιτάχυνση της καινοτομίας (FTI)), τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (όπως το μέσο 

Ο πυλώνας «Καινοτόμος Ευρώπη» του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σε 
συνδυασμό με άλλες πολιτικές της ΕΕ και 
ιδίως με το πρόγραμμα InvestEU, έχει 
σχεδιαστεί για την επίτευξη τέτοιων απτών 
αποτελεσμάτων. Βασίζεται στα διδάγματα 
και την πείρα που έχουν αποκομιστεί από 
τα προγενέστερα προγράμματα-πλαίσια, 
ιδίως από δραστηριότητες που στοχεύουν 
τις μελλοντικές τεχνολογίες και 
καινοτομίες (όπως οι μελλοντικές 
αναδυόμενες τεχνολογίες (FET) και η 
επιτάχυνση της καινοτομίας (FTI)), τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (όπως το μέσο 
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για τις ΜΜΕ), αλλά και την ιδιωτική και 
την εταιρική χρηματοδότηση (όπως το 
RSFF του 7ου προγράμματος-πλαισίου, το 
μέσο InnovFin του προγράμματος «Ορίζων 
2020»), όλα στο πλαίσιο του πολιτικού 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
(ΕΣΚ) που ξεκίνησε για την περίοδο 2018-
2020.

για τις ΜΜΕ), αλλά και την ιδιωτική και 
την εταιρική χρηματοδότηση (όπως το 
RSFF του 7ου προγράμματος-πλαισίου, το 
μέσο InnovFin του προγράμματος «Ορίζων 
2020»), όλα στο πλαίσιο του πολιτικού 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
(ΕΣΚ) που ξεκίνησε για την περίοδο 2018-
2020.

Or. en

Τροπολογία 183

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βασιζόμενος σε αυτή την πείρα, ο παρών 
πυλώνας προβλέπει τη δρομολόγηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
(ΕΣΚ), το οποίο θα προωθήσει την 
ρηξικέλευθη καινοτομία με ταχύ δυναμικό 
επέκτασης σε παγκόσμιο επίπεδο και με 
ειδικούς τύπους δράσεων και 
δραστηριοτήτων:

Βασιζόμενος σε αυτή την πείρα, ο παρών 
πυλώνας προβλέπει τη δρομολόγηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
(ΕΣΚ), το οποίο θα προωθήσει την 
ρηξικέλευθη έρευνα και καινοτομία με 
ταχύ δυναμικό επέκτασης σε παγκόσμιο 
επίπεδο και με ειδικούς τύπους δράσεων 
και δραστηριοτήτων:

Or. en

Τροπολογία 184

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 10 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Στήριξη της ανάπτυξης 
μελλοντικών και αναδυόμενων 
ρηξικέλευθων καινοτομιών·

– Στήριξη της ανάπτυξης 
μελλοντικών και αναδυόμενων 
ρηξικέλευθων καινοτομιών, μεταξύ άλλων 
και μέσω στοχευμένης συνεργατικής 
έρευνας·

Or. en
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Τροπολογία 185

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 10 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Προώθηση της διάδοσης και της 
υιοθέτησης της καινοτομίας στη 
βιομηχανική και σε άλλες οικονομικές 
αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 186

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 10 – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Δημιουργία συνεργειών με τις 
δραστηριότητες σε άλλα μέρη του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 187

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 11 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIΚT) και των Κοινοτήτων Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ).

– Αυξημένη υποστήριξη του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIΚT) και των Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), της 
εδραιωμένη πλέον ενιαίας υπηρεσίας μίας 
στάσης για την καινοτομία στην Ευρώπη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η εισήγηση συντακτικού χαρακτήρα αντανακλά τις προτεινόμενες τροπολογίες επί του 
κειμένου.

Τροπολογία 188

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ αποτελεί το μεγαλύτερο 
ολοκληρωμένο οικοσύστημα καινοτομίας 
στην Ευρώπη, με περισσότερους από 1 
000 άριστους εταίρους από τους τομείς 
των επιχειρήσεων, της έρευνας και της 
εκπαίδευσης και από άλλους τομείς. Το 
μοντέλο καινοτομίας του ΕΙΚΤ είναι 
επιτυχημένο και συνεχίζει να έχει 
ιδιαίτερη σημασία για την άρση των 
φραγμών στην καινοτομία σε επίπεδο 
κρατών μελών και σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει περιγραφή του ρόλου του ΕΙΚΤ.

Τροπολογία 189

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΣΚ θα υλοποιηθεί πρωτίστως μέσω 
δύο συμπληρωματικών μέσων, και 
συγκεκριμένα του Pathfinder για την 
προηγμένη έρευνα, για τα αρχικά στάδια 
της ανάπτυξης της τεχνολογίας, και του 
Accelerator για δράσεις καινοτομίας και 
διείσδυσης στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων του σταδίου πριν 
από την μαζική εμπορική διάθεση και της 
μεγέθυνσης της εταιρείας. Με την ιδέα της 

Το ΕΣΚ θα υλοποιηθεί πρωτίστως μέσω 
δύο συμπληρωματικών μέσων, και 
συγκεκριμένα του Pathfinder του ΕΣΚ για 
την προηγμένη έρευνα, για τα αρχικά 
στάδια της ανάπτυξης της τεχνολογίας, και 
του Accelerator του ΕΣΚ για δράσεις 
καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων του σταδίου πριν 
από την μαζική εμπορική διάθεση και της 
μεγέθυνσης της εταιρείας. Με την ιδέα της 
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παροχής ενιαίας υπηρεσίας μίας στάσης 
και ενιαίας διαδικασίας στήριξης, το μέσο 
Accelerator θα χορηγεί επίσης μεικτές 
χρηματοδοτήσεις, συνδυάζοντας 
επιχορηγήσεις με επενδύσεις σε ίδια 
κεφάλαια. Επιπλέον, θα κατευθύνει την 
πρόσβαση στα δάνεια που παρέχονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος InvestEU.

συμπλήρωσης του ΕΙΚΤ στην παροχή
ενιαίας υπηρεσίας μίας στάσης και ενιαίας 
διαδικασίας στήριξης, το μέσο Accelerator 
θα χορηγεί επίσης μεικτές 
χρηματοδοτήσεις, συνδυάζοντας 
επιχορηγήσεις με επενδύσεις σε ίδια 
κεφάλαια. Επιπλέον, θα κατευθύνει την 
πρόσβαση στα δάνεια που παρέχονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος InvestEU.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΙΚΤ αποτελεί ήδη εδραιωμένη ενιαία υπηρεσία μίας στάσης για την καινοτομία στην 
Ευρώπη. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο αναμενόμενος αντίκτυπος στην καινοτομία για τους 
πολίτες, όλα τα μέσα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» πρέπει να αλληλοσυνδέονται και να 
μην προκαλούν εμπόδια. Πρέπει να διευθετηθούν οι υφιστάμενες επικαλύψεις μεταξύ ΕΙΚΤ και 
ΕΣΚ.

Τροπολογία 190

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εστιάζονται σε ρηξικέλευθες και 
ανατρεπτικές καινοτομίες, μεταξύ άλλου
κοινωνικού χαρακτήρα, που διαθέτουν το 
δυναμικό για τη δημιουργία νέων αγορών, 
σε αντίθεση με εκείνες που επιφέρουν 
πρόσθετες βελτιώσεις σε υπάρχοντα 
προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά 
μοντέλα·

– Εστιάζονται στην έρευνα σε ριζικά 
νέες μελλοντικές τεχνολογίες και σε 
ρηξικέλευθες και ανατρεπτικές 
καινοτομίες, μεταξύ άλλων κοινωνικού 
χαρακτήρα, που διαθέτουν το δυναμικό για 
τη δημιουργία νέων αγορών ή την 
εξεύρεση νέων λύσεων, σε αντίθεση με 
εκείνες που επιφέρουν πρόσθετες 
βελτιώσεις σε υπάρχοντα προϊόντα, 
υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη έρευνας σε ριζικά 
νέες μελλοντικές τεχνολογίες που θα δημιουργήσουν καινοτομία· θα πρέπει επίσης να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής και έμμεσες καινοτομίες με υψηλό δυναμικό, και όχι μόνο 
καινοτομίες με ορατό δυναμικό αγοράς.
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Τροπολογία 191

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Θα υλοποιηθούν κυρίως από τη 
βάση προς την κορυφή και θα είναι 
ανοικτά σε καινοτομίες από όλα τα πεδία 
της επιστήμης, της τεχνολογίας και των 
εφαρμογών σε οποιονδήποτε τομέα, ενώ 
θα παρέχουν επίσης τη δυνατότητα για 
στοχευμένη στήριξη σε αναδυόμενες 
ρηξικέλευθες ή ανατρεπτικές τεχνολογίες 
με δυνητικά στρατηγική σημασία·

– Θα υλοποιηθούν κυρίως από τη 
βάση προς την κορυφή και θα είναι 
ανοικτά σε στοχευμένη επιστημονική 
έρευνα και σε καινοτομίες από όλα τα 
πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας και 
των εφαρμογών σε οποιονδήποτε τομέα, 
από όλα τα είδη οργανισμών, ενώ θα 
παρέχουν επίσης τη δυνατότητα για 
στοχευμένη στήριξη σε αναδυόμενες 
ρηξικέλευθες ή ανατρεπτικές τεχνολογίες 
με δυνητικά στρατηγική σημασία·

Or. en

Τροπολογία 192

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι καινοτομίες που αφορούν 
διάφορα επιστημονικά και τεχνολογικά 
(π.χ., συνδυασμός υλικού και ψηφιακού 
στοιχείου) πεδία και τομείς θα 
ενθαρρύνονται·

– Η έρευνα και η καινοτομία που 
αφορούν διάφορα επιστημονικά και 
τεχνολογικά (π.χ., συνδυασμός υλικού και 
ψηφιακού στοιχείου) πεδία και τομείς θα 
ενθαρρύνονται·

Or. en

Τροπολογία 193

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Θα επικεντρώνονται στους 
δημιουργούς καινοτομίας, απλουστεύοντας 
τις διαδικασίες και τις διοικητικές 

– Θα επικεντρώνονται στους 
δημιουργούς έρευνας και καινοτομίας, 
απλουστεύοντας τις διαδικασίες και τις 
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απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας τις 
συνεντεύξεις για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων και εξασφαλίζοντας την ταχεία 
λήψη αποφάσεων·

διοικητικές απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας 
τις συνεντεύξεις για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων και εξασφαλίζοντας την ταχεία 
λήψη αποφάσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητές πρέπει να περιληφθούν στο κείμενο. Το μέσο Pathfinder θα βασίζεται στο 
σύστημα των FET και θα είναι ανοικτό σε ερευνητικούς οργανισμούς και σε συνεργατικά έργα 
που έχουν στόχο την ανάπτυξη έρευνας αιχμής και ριζικά νέων τεχνολογιών με ελπιδοφόρες 
ευκαιρίες εμπορίας.

Τροπολογία 194

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη 
διασφάλιση κατάλληλης και 
αποτελεσματικής συμπληρωματικότητας 
με μεμονωμένες ή δικτυωμένες 
πρωτοβουλίες των κρατών μελών, μεταξύ 
άλλων με τη μορφή ευρωπαϊκής 
σύμπραξης.

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη 
διασφάλιση κατάλληλης και 
αποτελεσματικής συμπληρωματικότητας 
με μεμονωμένες ή δικτυωμένες 
πρωτοβουλίες των κρατών μελών, μεταξύ 
άλλων με τη μορφή ευρωπαϊκής 
σύμπραξης.

Or. en

Τροπολογία 195

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.1. Το Pathfinder για την προηγμένη 
έρευνα

1.1.1. Το Pathfinder του ΕΣΚ για την 
προηγμένη έρευνα

Or. en
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Τροπολογία 196

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του Pathfinder θα είναι 
να καλλιεργήσει καινοτομίες που 
δημιουργούν δυνητικά αγορές από 
ρηξικέλευθες τεχνολογικές ιδέες και να τις 
οδηγήσει σε στάδιο επίδειξης ή ανάπτυξης 
επιχειρηματικών περιπτώσεων ή 
στρατηγικών για περαιτέρω υιοθέτηση από 
το Accelerator ή οποιαδήποτε άλλη λύση 
διείσδυσης στην αγορά. Προς τον σκοπό 
αυτό, το Pathfinder θα στηρίξει αρχικά τα 
πρώιμα στάδια της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της εξακρίβωσης 
της δυνατότητας υλοποίησης και των 
πρωτοτύπων για την επικύρωση 
τεχνολογίας.

Ο γενικός στόχος του Pathfinder θα είναι 
να υποστηρίξει την έρευνα σε ριζικά νέες 
μελλοντικές τεχνολογίες, να καλλιεργήσει 
καινοτομίες που δημιουργούν δυνητικά 
αγορές από ρηξικέλευθες επιστημονικές 
και τεχνολογικές ιδέες και να τις οδηγήσει 
σε στάδιο επίδειξης ή ανάπτυξης 
επιχειρηματικών περιπτώσεων ή 
στρατηγικών για περαιτέρω υιοθέτηση από 
το Accelerator ή οποιαδήποτε άλλη λύση 
διείσδυσης στην αγορά. Προς τον σκοπό 
αυτό, το Pathfinder θα στηρίξει αρχικά τα 
πρώιμα στάδια της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της εξακρίβωσης 
της δυνατότητας υλοποίησης της έρευνας 
αιχμής και των πρωτοτύπων για την 
επικύρωση τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 197

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω χαρτοφυλάκια επιλεγμένων 
έργων25 θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα 
ενισχυθούν, το καθένα στο πλαίσιο ενός 
οράματος που αναπτύχθηκε από τους 
δημιουργούς καινοτομίας του, αλλά και 
από κοινού με την κοινότητα έρευνας και 
καινοτομίας γενικότερα. Οι μεταβατικές 
δραστηριότητες του Pathfinder θα 
υλοποιηθούν για να βοηθήσουν τους 
δημιουργούς καινοτομίας να 
προετοιμάζουν το έδαφος προς την 
εμπορική ανάπτυξη, όπως δραστηριότητες 

Τα εν λόγω χαρτοφυλάκια επιλεγμένων 
έργων25 θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα 
ενισχυθούν, το καθένα στο πλαίσιο ενός 
οράματος που αναπτύχθηκε από τους 
δημιουργούς καινοτομίας του, αλλά και 
από κοινού με την κοινότητα έρευνας και 
καινοτομίας γενικότερα. Οι μεταβατικές 
δραστηριότητες του Pathfinder θα 
υλοποιηθούν για να βοηθήσουν τους 
δημιουργούς καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου να προετοιμάζουν το έδαφος 
προς την εμπορική ανάπτυξη, όπως 
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επίδειξης και μελέτες σκοπιμότητας για 
την αξιολόγηση πιθανών επιχειρηματικών 
σχεδίων, καθώς και τη δημιουργία 
τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων. 
Για αυτές τις μεταβατικές δραστηριότητες 
του Pathfinder μπορούν να παρέχονται 
επίσης συμπληρωματικές επιχορηγήσεις 
για τη συμπλήρωση και τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής προηγούμενων και εν 
εξελίξει δράσεων, την προσέλκυση νέων 
εταίρων, την ανάπτυξη συνεργασίας εντός 
του χαρτοφυλακίου και την ανάπτυξη της 
οικείας πολυεπιστημονικής κοινότητας.

δραστηριότητες επίδειξης και μελέτες 
σκοπιμότητας για την αξιολόγηση πιθανών 
επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και τη 
δημιουργία τεχνοβλαστών και νεοφυών 
επιχειρήσεων. Για αυτές τις μεταβατικές 
δραστηριότητες του Pathfinder μπορούν να 
παρέχονται επίσης συμπληρωματικές 
επιχορηγήσεις για τη συμπλήρωση και τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 
προηγούμενων και εν εξελίξει δράσεων, 
την προσέλκυση νέων εταίρων, την 
ανάπτυξη συνεργασίας εντός του 
χαρτοφυλακίου και την ανάπτυξη της 
οικείας πολυεπιστημονικής κοινότητας.

__________________ __________________

25 Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί να 
περιλαμβάνουν επίσης έργα που έχουν 
επιλεγεί στο πλαίσιο επί μέρους 
προγραμμάτων του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» όπως οι FET. Τα εν λόγω 
χαρτοφυλάκια ενδέχεται επίσης να 
περιλαμβάνουν άλλες στηριζόμενες από 
την ΕΕ συναφείς δραστηριότητες και τη 
«σφραγίδα αριστείας» έπειτα από 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο του μέσου Pathfinder.

25 Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί να 
περιλαμβάνουν επίσης έργα που έχουν 
επιλεγεί στο πλαίσιο επί μέρους 
προγραμμάτων του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» όπως οι FET. Τα εν λόγω 
χαρτοφυλάκια ενδέχεται επίσης να 
περιλαμβάνουν άλλες στηριζόμενες από 
την ΕΕ συναφείς δραστηριότητες και τη 
«σφραγίδα αριστείας» έπειτα από 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο του μέσου Pathfinder.

Or. en

Τροπολογία 198

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Pathfinder θα είναι ανοικτό σε όλους 
τους τύπους δημιουργών καινοτομίας, από 
ιδιώτες μέχρι πανεπιστήμια, ερευνητικούς 
οργανισμούς και εταιρείες, και ιδίως 
νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, και από 
μεμονωμένους δικαιούχους μέχρι 
πολυεπιστημονικές κοινοπραξίες. Στην 
περίπτωση έργων μεμονωμένων 
δικαιούχων, οι μεγαλύτερες εταιρείες δεν 
θα γίνονται δεκτές. Το Pathfinder θα 

Το Pathfinder θα είναι ανοικτό σε όλους 
τους τύπους δημιουργών καινοτομίας 
υψηλού δυναμικού, από ιδιώτες μέχρι 
πανεπιστήμια, ερευνητικούς και 
τεχνολογικούς οργανισμούς και εταιρείες, 
και ιδίως νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, 
και από μεμονωμένους δικαιούχους μέχρι 
πολυεπιστημονικές κοινοπραξίες. Στην 
περίπτωση έργων μεμονωμένων 
δικαιούχων, οι μεγαλύτερες εταιρείες δεν 
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υλοποιηθεί σε στενό συντονισμό με άλλα 
μέρη του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», και ιδίως με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), τις δράσεις 
«Marie Skłodowska-Curie» (MSCA) και 
τις δραστηριότητες των κοινοτήτων 
γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIΚT). Θα εφαρμοστεί 
επίσης σε στενό συντονισμό με τα 
προγράμματα και τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών.

θα γίνονται δεκτές. Προκειμένου να 
διασφαλιστούν συνέργειες και να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις, το
Pathfinder θα υλοποιηθεί σε στενό 
συντονισμό με άλλα μέρη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και 
ιδίως με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (ΕΣΕ), τις δράσεις «Marie 
Skłodowska-Curie» (MSCA) και τις 
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIΚT). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην ανάπτυξη των νεοφυών 
επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Θα εφαρμοστεί επίσης σε στενό 
συντονισμό με τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 199

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.2. Το Accelerator 1.1.2. Το Accelerator του ΕΣΚ

Or. en

Τροπολογία 200

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, το Accelerator θα παρέχει 
οικονομική στήριξη σε δημιουργούς 
καινοτομίας και εταιρείες που δεν πληρούν 
ακόμη τις προϋποθέσεις τραπεζικής 
χρηματοδότησης ή δεν είναι ελκυστικοί για 
τους επενδυτές, αλλά που έχουν τη 

Συνεπώς, το Accelerator θα παρέχει, 
πλήρως συμπληρωματικά με τη στήριξη 
του ΕΙΚΤ για τις νεοφυείς και τις 
αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις,
οικονομική στήριξη σε δημιουργούς 
καινοτομίας και εταιρείες που δεν πληρούν 
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φιλοδοξία να αναπτύξουν και να 
διαθέσουν στις αγορές της ΕΕ και τις 
διεθνείς αγορές τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες τους και να επεκταθούν 
ταχέως. Προς τον σκοπό αυτό, θα βασιστεί 
στην πείρα που έχει αποκομιστεί από τη 2η 
και την 3η φάση του μέσου για τις ΜΜΕ 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του 
χρηματοδοτικού μέσου InnovFin του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», και ιδίως 
μέσω της προσθήκης συνιστωσών εκτός 
επιχορήγησης και της ικανότητας στήριξης 
μεγαλύτερων και μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων.

ακόμη τις προϋποθέσεις τραπεζικής 
χρηματοδότησης ή δεν είναι ελκυστικοί για 
τους επενδυτές, αλλά που έχουν τη 
φιλοδοξία να αναπτύξουν και να 
διαθέσουν στις αγορές της ΕΕ και τις 
διεθνείς αγορές τις ρηξικέλευθες 
καινοτομίες τους και να επεκταθούν 
ταχέως. Προς τον σκοπό αυτό, θα βασιστεί 
στην πείρα που έχει αποκομιστεί από τη 2η 
και την 3η φάση του μέσου για τις ΜΜΕ 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του 
χρηματοδοτικού μέσου InnovFin του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», και ιδίως 
μέσω της προσθήκης συνιστωσών εκτός 
επιχορήγησης και της ικανότητας στήριξης 
μεγαλύτερων και μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 201

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Accelerator θα λειτουργεί κυρίως μέσω 
μιας συνεχούς ανοικτής πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων από τη βάση προς 
την κορυφή, που θα απευθύνεται σε 
μεμονωμένους επιχειρηματίες (κυρίως 
νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ), με 
ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις 
γυναίκες δημιουργούς καινοτομίας. Η εν 
λόγω ανοικτή και από τη βάση προς την 
κορυφή πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
θα συμπληρώνεται με στοχευμένη στήριξη 
σε αναδυόμενες ρηξικέλευθες ή 
ανατρεπτικές τεχνολογίες με δυνητικά 
στρατηγική σημασία. Προτάσεις μπορούν 
να υποβάλλονται επίσης από επενδυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
φορέων καινοτομίας, ωστόσο η στήριξη θα 
χορηγείται στην εταιρεία.

Το Accelerator θα λειτουργεί κυρίως μέσω 
μιας συνεχούς ανοικτής πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων από τη βάση προς 
την κορυφή, που θα απευθύνεται σε 
μεμονωμένους επιχειρηματίες (κυρίως 
νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ), με 
ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις 
γυναίκες δημιουργούς καινοτομίας. Η εν 
λόγω ανοικτή και από τη βάση προς την 
κορυφή πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
θα συμπληρώνεται με στοχευμένη στήριξη 
σε αναδυόμενες ρηξικέλευθες ή 
ανατρεπτικές τεχνολογίες με δυνητικά 
στρατηγική σημασία. Προτάσεις μπορούν 
να υποβάλλονται επίσης από επενδυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
φορέων καινοτομίας, ωστόσο η στήριξη θα 
χορηγείται στην εταιρεία. Θα 
διασφαλιστεί η πλήρης 
συμπληρωματικότητα με τις 
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δραστηριότητες των προγραμμάτων του 
Accelerator του ΕΙΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 202

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Accelerator θα επιτρέψει την ταχεία 
υιοθέτηση των καινοτομιών που 
προκύπτουν από έργα που στηρίζονται από 
το Pathfinder, από παρεμφερή 
προγράμματα προηγμένης έρευνας των 
κρατών μελών και από άλλους πυλώνες 
των προγραμμάτων-πλαισίων της ΕΕ28, 
προκειμένου να φτάσουν στην αγορά. Ο 
συγκεκριμένος προσδιορισμός των έργων 
που στηρίζονται σε άλλους πυλώνες του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» καθώς 
και προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια θα 
βασίζεται σε σχετικές μεθοδολογίες, όπως 
το «Innovation Radar» (ραντάρ 
καινοτομίας).

Το Accelerator θα επιτρέψει την ταχεία 
υιοθέτηση των καινοτομιών που 
προκύπτουν από έργα που στηρίζονται από 
το Pathfinder, από παρεμφερή 
προγράμματα προηγμένης έρευνας των 
κρατών μελών, από το ΕΙΚΤ και από 
άλλους πυλώνες των προγραμμάτων-
πλαισίων της ΕΕ28, προκειμένου να 
φτάσουν στην αγορά. Ο συγκεκριμένος 
προσδιορισμός των έργων που στηρίζονται 
σε άλλους πυλώνες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» καθώς και 
προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια θα 
βασίζεται σε σχετικές μεθοδολογίες, όπως 
το «Innovation Radar» (ραντάρ 
καινοτομίας).

__________________ __________________

28 Όπως η απόδειξη της ορθότητας μιας 
ιδέας του ΕΣΕ, από τα έργα που 
στηρίζονται στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις που προέρχονται από τις 
ΚΓΚ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας ... μεταξύ 
άλλων από δραστηριότητες του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και, 
ειδικότερα, έργα που έχουν επιλεγεί στο 
πλαίσιο της 2ης φάσης του μέσου για τις 
ΜΜΕ του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
και τη σχετική «σφραγίδα αριστείας» που 
χρηματοδοτείται από κράτη μέλη, 
(υφιστάμενες και μελλοντικές) ευρωπαϊκές 
συμπράξεις.

28 Όπως η απόδειξη της ορθότητας μιας 
ιδέας του ΕΣΕ, από τα έργα που 
στηρίζονται στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», μεταξύ άλλων από 
δραστηριότητες του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και, ειδικότερα, έργα που 
έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της 2ης φάσης 
του μέσου για τις ΜΜΕ του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και τη σχετική «σφραγίδα 
αριστείας» που χρηματοδοτείται από 
κράτη μέλη, (υφιστάμενες και 
μελλοντικές) ευρωπαϊκές συμπράξεις..
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Τροπολογία 203

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 1 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Υπηρεσίες επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης του ΕΣΚ υπέρ των 
δραστηριοτήτων και των δράσεων των 
Pathfinder και Accelerator. Ο στόχος θα 
είναι η σύνδεση της κοινότητας 
χρηματοδοτούμενων δημιουργών 
καινοτομίας του ΕΣΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδοτούμενης «σφραγίδας 
αριστείας», με επενδυτές, εταίρους και 
δημόσιους αγοραστές. Θα παρέχει ένα 
φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης και 
πλαισίωσης για δράσεις του ΕΣΚ. Θα 
παρέχει στους δημιουργούς καινοτομίας 
πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα δυνητικών 
εταίρων, μεταξύ άλλων από τη βιομηχανία, 
με στόχο τη συμπλήρωση μιας αλυσίδας 
αξίας ή την ανάπτυξη ευκαιριών στην 
αγορά και την εύρεση επενδυτών και 
άλλων πηγών ιδιωτικής χρηματοδότησης ή 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Οι 
δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν 
ζωντανές εκδηλώσεις [π.χ., 
χρηματομεσιτικές εκδηλώσεις, συνεδρίες 
προσέλκυσης ενδιαφερομένων 
(«pitching»)], αλλά και την ανάπτυξη 
αντίστοιχων πλατφορμών ή τη χρήση 
υφιστάμενων πλατφορμών, σε στενή 
συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές που λαμβάνουν στήριξη 
από το InvestEU, καθώς και με τον Όμιλο 
της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο αυτών των 
δραστηριοτήτων θα ενθαρρυνθούν επίσης 
οι ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων ως πηγή 
μάθησης στο οικοσύστημα καινοτομίας, 
ιδίως με την ορθή αξιοποίηση των μελών 
της συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού 

– Υπηρεσίες επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης του ΕΣΚ υπέρ των 
δραστηριοτήτων και των δράσεων των 
Pathfinder και Accelerator. Ο στόχος θα 
είναι η σύνδεση της κοινότητας 
χρηματοδοτούμενων δημιουργών 
καινοτομίας του ΕΣΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδοτούμενης «σφραγίδας 
αριστείας», με επενδυτές, εταίρους και 
δημόσιους αγοραστές. Θα παρέχει ένα 
φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης και 
πλαισίωσης για δράσεις του ΕΣΚ. Θα 
παρέχει στους δημιουργούς καινοτομίας 
πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα δυνητικών 
εταίρων, μεταξύ άλλων από τη βιομηχανία, 
με στόχο τη συμπλήρωση μιας αλυσίδας 
αξίας ή την ανάπτυξη ευκαιριών στην 
αγορά και την εύρεση επενδυτών και 
άλλων πηγών ιδιωτικής χρηματοδότησης ή 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Οι 
δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν 
ζωντανές εκδηλώσεις [π.χ., 
χρηματομεσιτικές εκδηλώσεις, συνεδρίες 
προσέλκυσης ενδιαφερομένων 
(«pitching»)], αλλά και την ανάπτυξη 
αντίστοιχων πλατφορμών ή τη χρήση 
υφιστάμενων πλατφορμών, σε στενή 
συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές που λαμβάνουν στήριξη 
από το InvestEU, καθώς και με τον Όμιλο 
της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο αυτών των 
δραστηριοτήτων θα ενθαρρυνθούν επίσης 
οι ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων ως πηγή 
μάθησης στο οικοσύστημα καινοτομίας, 
ιδίως με την ορθή αξιοποίηση των μελών 
της συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού 
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επιπέδου του ΕΣΚ και των υπότροφων του 
ΕΣΚ·

επιπέδου του ΕΣΚ και των υπότροφων του 
ΕΣΚ· Αυτές οι πρόσθετες 
δραστηριότητες του ΕΣΚ που 
εστιάζονται σε ρηξικέλευθες/υψηλού 
κινδύνου καινοτομίες θα συμπληρώνουν 
το παρόμοιο χαρτοφυλάκιο των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΚΤ που 
στοχεύουν τους επιχειρηματίες, τους 
φορείς καινοτομίας και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υλοποιηθεί ο αναμενόμενος αντίκτυπος στην καινοτομία για τους πολίτες, τα 
μέσα πρέπει να αλληλοσυνδέονται και οι πιθανές συνέργειες πρέπει να μεγιστοποιηθούν στο 
πνεύμα της καλύτερης σχέσης ποιότητας/τιμής για τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων.

Τροπολογία 204

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.3 – παράγραφος 1 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τα βραβεία προτροπής 
«Challenges» του ΕΣΚ συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
παγκόσμιες προκλήσεις, στην προσέλκυση 
νέων παραγόντων και στην ανάπτυξη νέων 
κοινοτήτων. Τα βραβεία αναγνώρισης του 
ΕΚ θα περιλαμβάνουν τα βραβεία iCapital, 
Social Innovation Inducement και Women 
Innovators 29. Ο σχεδιασμός των βραβείων 
του θα συνδέει το ΕΣΚ με άλλα μέρη του 
προγράμματος-πλαισίου, 
συμπεριλαμβανομένων αποστολών και 
άλλων φορέων χρηματοδότησης. Θα 
διερευνώνται δυνατότητες για συνεργασία 
με άλλους οργανισμούς (όπως 
επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικούς 
οργανισμούς, επιχειρηματικούς 
επιταχυντές, φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και ιδρύματα).

– Τα βραβεία προτροπής 
«Challenges» του ΕΣΚ συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη νέων ρηξικέλευθων 
καινοτομιών, στην προσέλκυση νέων 
παραγόντων και στην ανάπτυξη νέων 
κοινοτήτων. Τα βραβεία αναγνώρισης του 
ΕΣΚ θα περιλαμβάνουν τα βραβεία 
iCapital, Social Innovation Inducement και 
Women Innovators 29. Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση των βραβείων αυτών θα 
συνδέονται με άλλα μέρη του 
προγράμματος-πλαισίου, 
συμπεριλαμβανομένων αποστολών και του 
ΕΙΚΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα και να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις. Θα 
διερευνώνται δυνατότητες για συνεργασία 
με άλλους οργανισμούς (όπως 
επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικούς 
οργανισμούς, επιχειρηματικούς 
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επιταχυντές, φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και ιδρύματα).

__________________ __________________

29 Στο πλαίσιο των βραβείων του ΕΣΚ θα 
αναληφθεί η διαχείριση των βραβείων που 
έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και θα 
προβλέπουν τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση νέων βραβείων προτροπής και 
αναγνώρισης.

29 Στο πλαίσιο των βραβείων του ΕΣΚ θα 
αναληφθεί η διαχείριση των βραβείων που 
απονέμονται από την Επιτροπή και που 
έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και θα 
προβλέπουν τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση νέων βραβείων προτροπής και 
αναγνώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βραβεία του ΕΙΚΤ αποτελούν μια εδραιωμένη και αναγνωρισμένη ετήσια πρακτική με 
παρόμοια εμβέλεια και κατηγορίες όπως αυτές που προτείνονται για τα βραβεία προτροπής 
«Challenges» του ΕΣΚ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο οργανισμοί θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
δεν υπάρχουν περιττές επικαλύψεις και επαναλήψεις.

Τροπολογία 205

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμβουλευτική επιτροπή υψηλού 
επιπέδου του ΕΣΚ (επιτροπή ΕΣΚ) θα 
επικουρεί την Επιτροπή στην υλοποίηση 
του ΕΣΚ. Εκτός από την γνωμοδότηση
για τα προγράμματα εργασίας του ΕΣΚ, η 
επιτροπή ΕΣΚ θα διαδραματίζει ενεργό 
ρόλο στην παροχή συμβουλών στη
διαχείριση και στην παρακολούθηση των 
δράσεων. Θα έχει αρμοδιότητες 
επικοινωνίας, ενώ τα μέλη της θα έχουν 
ρόλο πρεσβευτή και θα συμβάλλουν στην 
ενθάρρυνση της καινοτομίας στην ΕΕ. Οι 
δίαυλοι επικοινωνίας θα περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή σε σημαντικές εκδηλώσεις με 
θέμα την καινοτομία, τη χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, τη σύσταση μιας 
κοινότητας δημιουργών καινοτομίας του 
ΕΣΚ, τη συνεργασία με βασικά μέσα 
ενημέρωσης με έμφαση στην καινοτομία 

Η συμβουλευτική επιτροπή υψηλού 
επιπέδου του ΕΣΚ (επιτροπή ΕΣΚ) θα 
επικουρεί την Επιτροπή στην υλοποίηση 
του ΕΣΚ. Θα αποτελείται, μεταξύ άλλων, 
από ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες σε 
θέματα πολιτικής καινοτομίας, 
ερευνητικούς και τεχνολογικούς 
οργανισμούς, επιχειρηματίες, επενδυτές 
επιχειρηματικών κεφαλαίων.
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και τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με 
φυτώρια επιχειρήσεων και κόμβους 
επιτάχυνσης.

Για την υλοποίηση του ΕΣΚ, η Επιτροπή 
θα παράσχει, με τη στήριξη της 
επιτροπής ΕΣΚ:

· σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των 
ομάδων-στόχων στις οποίες απευθύνεται 
και των διακριτών αναγκών τους·

· λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα 
υλοποιηθεί η μεικτή στήριξη 
(επιχορήγηση, παροχή κεφαλαίων, δάνειο 
και εγγύηση)·

· αξιόπιστο μηχανισμό για τη 
συστηματική και σε πραγματικό χρόνο 
αξιολόγηση του προγράμματος 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία 
διαδικασία εξοικείωσης με την πολιτική 
και να αναπτυχθούν νέα επαναληπτικά 
μοντέλα καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της επιλογής και 
της υλοποίησης δεικτών·

· διαρθρωτική συνεργασία μεταξύ ΕΣΚ 
και ΕΙΚΤ για τη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας. Το ΕΣΚ θα 
εστιάζεται στη στήριξη μεγάλης 
κλίμακας/υψηλού κινδύνου ελπιδοφόρων 
φορέων καινοτομίας, συμπληρώνοντας τη 
στήριξη νεοφυών και νέων 
αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων από το
ΕΙΚΤ·

· περιγραφή του ρόλου και των 
αρμοδιοτήτων των διαχειριστών 
προγράμματος·

· καθορισμός των εργαλείων για την 
προσέλκυση επενδυτών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων σε περίπτωση έργων υψηλού 
κινδύνου·

· καθορισμός των στόχων καινοτομίας 
από άποψη προϊόντος, διαδικασίας, 
εμπορίας και υπηρεσιών.

Η επιτροπή θα γνωμοδοτεί επίσης για τα 
προγράμματα εργασίας του ΕΣΚ, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση των 
δράσεων. Θα έχει αρμοδιότητες 
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επικοινωνίας, ενώ τα μέλη της θα έχουν 
ρόλο πρεσβευτή και θα συμβάλλουν στην 
ενθάρρυνση της καινοτομίας στην ΕΕ. Οι 
δίαυλοι επικοινωνίας θα περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή σε σημαντικές εκδηλώσεις με 
θέμα την καινοτομία, τη χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, τη σύσταση μιας 
κοινότητας δημιουργών καινοτομίας του 
ΕΣΚ, τη συνεργασία με βασικά μέσα 
ενημέρωσης με έμφαση στην καινοτομία 
και τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με 
φυτώρια επιχειρήσεων και κόμβους 
επιτάχυνσης. Το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΙΚΤ και η επιτροπή ΕΣΚ θα 
συνεργάζονται στενά ούτως ώστε να 
αξιοποιούν τις συνέργειες και να 
αυξάνουν την προστιθέμενη αξία για τους 
φορείς καινοτομίας και τους 
επιχειρηματίες στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 206

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή ΕΣΚ θα διατυπώνει συστάσεις 
στην Επιτροπή σχετικά με τις τάσεις στον 
τομέα της καινοτομίας ή τις πρωτοβουλίες 
που πρέπει να αναληφθούν για τη 
βελτίωση και την ενίσχυση του 
οικοσυστήματος καινοτομίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
κανονιστικών εμποδίων. Στο πλαίσιο των 
συμβουλών που παρέχει, η επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να εντοπίζει αναδυόμενους 
τομείς καινοτομίας που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και των σχετικών 
αποστολών. Κατά αυτό τον τρόπο, η 
επιτροπή αναμένεται ότι θα συμβάλλει στη 
συνολική συνοχή του προγράμματος 

Η επιτροπή ΕΣΚ, σε διαβούλευση με το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΚΤ, θα 
διατυπώνει συστάσεις στην Επιτροπή 
σχετικά με τις τάσεις στον τομέα της 
καινοτομίας ή τις πρωτοβουλίες που πρέπει 
να αναληφθούν για τη βελτίωση και την 
ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
κανονιστικών εμποδίων. Στο πλαίσιο των 
συμβουλών που παρέχει, η επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να εντοπίζει αναδυόμενους 
τομείς καινοτομίας που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και των σχετικών 
αποστολών. Κατά αυτό τον τρόπο, η 
επιτροπή αναμένεται ότι θα συμβάλλει στη 
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«Ορίζων Ευρώπη». συνολική συνοχή του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 207

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΕ πρέπει επίσης να θέσει ως στόχο την 
ανάπτυξη οικοσυστημάτων που στηρίζουν 
την κοινωνική καινοτομία και την 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα, πέραν της 
καινοτομίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Πράγματι, ο δημόσιος τομέας πρέπει να 
καινοτομήσει και να ανανεωθεί 
προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει τις 
αλλαγές σε κανονιστικό επίπεδο και σε 
επίπεδο διακυβέρνησης που απαιτούνται 
για την υποστήριξη της εξάπλωσης νέων 
τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα και την 
αντιμετώπιση μιας αυξανόμενης δημόσιας 
ζήτησης για πιο αποδοτική και 
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Οι 
κοινωνικές καινοτομίες είναι κρίσιμης 
σημασίας για τη βελτίωση της κοινωνικής 
πρόνοιας στις κοινωνίες μας.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να θέσει ως στόχο την 
ανάπτυξη οικοσυστημάτων που στηρίζουν 
την κοινωνική καινοτομία και την 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα, πέραν της 
καινοτομίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Πράγματι, ο δημόσιος τομέας πρέπει να 
καινοτομήσει και να ανανεωθεί 
προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει τις 
αλλαγές σε κανονιστικό επίπεδο και σε 
επίπεδο διακυβέρνησης που απαιτούνται 
για την υποστήριξη της εξάπλωσης νέων 
τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα και την 
αντιμετώπιση μιας αυξανόμενης δημόσιας 
ζήτησης για πιο αποδοτική και 
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Οι 
κοινωνικές καινοτομίες είναι κρίσιμης 
σημασίας για τη βελτίωση της κοινωνικής 
πρόνοιας στις κοινωνίες μας.

Ως το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της 
Ένωσης, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής 
της προτεραιότητας. Το ΕΙΚΤ συνδέει τα 
εθνικά και τα περιφερειακά 
οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω των 
οικείων Κοινοτήτων Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ). Προωθεί την 
επιθυμητή διαπεριφερειακή συνεργασία 
συνδέοντας τα οικοσυστήματα 
καινοτομίας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης, το ΕΙΚΤ είναι το πλέον κατάλληλο να 
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στηρίξει αυτή την προτεραιότητα.

Τροπολογία 208

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή θα 
διοργανώσει ένα φόρουμ δημόσιων αρχών 
και φορέων κρατών μελών και 
συνδεδεμένων χωρών του ΕΣΚ που είναι 
υπεύθυνες για τις εθνικές πολιτικές και 
προγράμματα καινοτομίας, με στόχο την 
προαγωγή του συντονισμού και του 
διαλόγου σχετικά με την ανάπτυξη του 
οικοσυστήματος καινοτομίας της ΕΕ. Στο 
πλαίσιο αυτού του φόρουμ του ΕΣΚ, η 
Επιτροπή:

Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή θα 
διοργανώσει ένα φόρουμ καινοτομίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και φορέων 
κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών 
που είναι υπεύθυνοι για τις εθνικές 
πολιτικές και προγράμματα καινοτομίας, 
με στόχο την προαγωγή του συντονισμού 
και του διαλόγου σχετικά με την ανάπτυξη 
του οικοσυστήματος καινοτομίας της ΕΕ. 
Στο πλαίσιο αυτού του φόρουμ 
καινοτομίας, οι οικείοι ενδιαφερόμενοι 
φορείς και όργανα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων του ΕΙΚΤ, της 
επιτροπής ΕΣΚ και της Επιτροπής:

Or. en

Τροπολογία 209

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θα ενισχύσει τον συντονισμό 
μεταξύ εθνικών προγραμμάτων 
καινοτομίας και του ΕΣΚ, με στόχο την 
ενθάρρυνση επιχειρησιακών συνεργειών 
και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, 
μέσω της ανταλλαγής δεδομένων για 
προγράμματα και την υλοποίησή τους, 
πόρων και εμπειρογνωμοσύνης, της 
ανάλυσης και της παρακολούθησης των 
τάσεων στους τομείς της τεχνολογίας και 
της καινοτομίας και μέσω της διασύνδεσης 
των αντίστοιχων κοινοτήτων δημιουργών 
καινοτομίας·

– θα ενισχύσουν τον συντονισμό 
μεταξύ εθνικών προγραμμάτων 
καινοτομίας και του ΕΙΚΤ, καθώς και του 
ΕΣΚ, με στόχο την ενθάρρυνση 
επιχειρησιακών συνεργειών και την 
αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, μέσω της 
ανταλλαγής δεδομένων για προγράμματα 
και την υλοποίησή τους, πόρων και 
εμπειρογνωμοσύνης, της ανάλυσης και της 
παρακολούθησης των τάσεων στους τομείς 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας και 
μέσω της διασύνδεσης των αντίστοιχων 
κοινοτήτων δημιουργών καινοτομίας·
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Or. en

Τροπολογία 210

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν 
εξασφαλίζουν αποτελεσματική 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των τύπων 
δράσεων του ΕΣΚ και της ειδικής τους 
εστίασης στην ρηξικέλευθη καινοτομία, με 
δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα 
κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες,
αλλά και στο πλαίσιο ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών, με στόχο τη στήριξη κάθε 
τύπου καινοτομίας, την προσέγγιση όλων 
των δημιουργών καινοτομίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ και την παροχή σε αυτούς 
βελτιωμένης και επαρκούς στήριξης.

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν 
εξασφαλίζουν αποτελεσματική 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των τύπων 
δράσεων του ΕΙΚΤ και του ΕΣΚ και της 
ειδικής τους εστίασης στην καινοτομία, με 
δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα 
κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, 
αλλά και στο πλαίσιο ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών, με στόχο τη στήριξη κάθε 
τύπου καινοτομίας, την προσέγγιση όλων 
των δημιουργών καινοτομίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ και την παροχή σε αυτούς 
βελτιωμένης και επαρκούς στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 211

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προς αυτό τον σκοπό, η ΕΕ: Προς αυτό τον σκοπό, τα οικεία όργανα 
της ΕΕ:

Or. en

Τροπολογία 212

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θα προαγάγει και θα 
συγχρηματοδοτήσει κοινά προγράμματα 
καινοτομίας που θα διαχειρίζονται οι αρχές 
που είναι υπεύθυνες για δημόσιες εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές πολιτικές και 
προγράμματα για την καινοτομία, με τα 
οποία μπορούν να συνδέονται ιδιωτικοί 
φορείς που στηρίζουν την καινοτομία και 
δημιουργοί καινοτομίας. Αυτά τα 
προσανατολισμένα στη ζήτηση κοινά 
προγράμματα μπορούν να στοχεύουν, 
μεταξύ άλλων, στην παροχή στήριξης στο 
πρώιμο στάδιο και στη διεξαγωγή μελετών 
σκοπιμότητας, στην ανάπτυξη 
συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, στην παροχή 
στήριξης για τη διεξαγωγή συνεργατικής 
έρευνας από ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, 
στη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων,
στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, στην 
ανάλυση και στην ανάπτυξη της αγοράς, 
στην ψηφιοποίηση των ΜΜΕ χαμηλής 
τεχνολογίας, σε χρηματοδοτικά μέσα για 
την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
καινοτομίας που βρίσκονται κοντά στη 
διείσδυση στην αγορά ή την υιοθέτηση από 
την αγορά, καθώς και στην κοινωνική 
καινοτομία. Μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες για 
τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα 
καθιστούν δυνατή την εμπορία 
καινοτομιών στον δημόσιο τομέα, ιδίως με 
στόχο τη στήριξη της χάραξης νέας 
πολιτικής. Αυτό θα μπορούσε να 
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό για 
την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον 
δημόσιο τομέα, καθώς και για την παροχή 
στους ευρωπαίους δημιουργούς 
καινοτομίας ευκαιριών στην αγορά.

– θα προαγάγει και θα 
συγχρηματοδοτήσει κοινά προγράμματα 
καινοτομίας που θα διαχειρίζονται οι αρχές 
που είναι υπεύθυνες για δημόσιες εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές πολιτικές και 
προγράμματα για την καινοτομία, με τα 
οποία πρέπει να συνδέονται ιδιωτικοί 
φορείς που στηρίζουν την καινοτομία και 
δημιουργοί καινοτομίας. Αυτά τα 
προσανατολισμένα στην προσφορά και 
στη ζήτηση κοινά προγράμματα μπορούν 
να στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην παροχή 
στήριξης στο πρώιμο στάδιο και στη 
διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας, στην 
ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών 
οργανισμών και επιχειρήσεων, στη 
διεθνοποίηση των ΜΜΕ, στην ανάλυση 
και στην ανάπτυξη της αγοράς, στην 
ψηφιοποίηση των ΜΜΕ χαμηλής 
τεχνολογίας, σε χρηματοδοτικά μέσα για 
την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
καινοτομίας που βρίσκονται κοντά στη 
διείσδυση στην αγορά ή την υιοθέτηση από 
την αγορά, καθώς και στην κοινωνική 
καινοτομία. Μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες για 
τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα 
καθιστούν δυνατή την εμπορία 
καινοτομιών στον δημόσιο τομέα, ιδίως με 
στόχο τη στήριξη της χάραξης νέας 
πολιτικής. Όταν η διαχείρισή τους 
πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο, τα 
προγράμματα αυτά θα πρέπει να 
προβλέπουν διεθνικές συμπράξεις και θα 
πρέπει να είναι συνεκτικά με τις 
στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης των 
σχετικών περιφερειών. Αυτό θα μπορούσε 
να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον 
δημόσιο τομέα, καθώς και για την παροχή 
στους ευρωπαίους δημιουργούς 
καινοτομίας ευκαιριών στην αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο «Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας» έχει στόχο τη στήριξη των τοπικών, των 
περιφερειακών και των εθνικών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Προκειμένου να διασφαλιστούν 
η συνεκτικότητα, η κριτική μάζα και η συμπληρωματικότητα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
συνεργασία μεταξύ βασιζόμενων στον τόπο τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των αντίστοιχων οικείων στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης, 
ώστε να ανοίξει ο δρόμος για συνέργειες με το ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 213

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φύση και το μέγεθος των προκλήσεων 
όσον αφορά την καινοτομία απαιτούν την 
ανάπτυξη επαφών και την κινητοποίηση 
παραγόντων και πόρων σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, μέσω της ενίσχυσης της 
διασυνοριακής συνεργασίας. Πρέπει να 
άρουμε τα στεγανά μεταξύ επιστημονικών 
τομέων και στις αλυσίδες αξίας και να 
συμβάλουμε στη διαμόρφωση ευνοϊκών 
συνθηκών για την αποτελεσματική 
ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και για την 
ανάπτυξη και την προσέλκυση 
επιχειρηματικών ταλέντων.

Η φύση και το μέγεθος των προκλήσεων 
όσον αφορά την καινοτομία απαιτούν την 
ανάπτυξη επαφών και την κινητοποίηση 
παραγόντων και πόρων σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, μέσω της ενίσχυσης της 
διασυνοριακής συνεργασίας. Πρέπει να 
άρουμε τα στεγανά μεταξύ επιστημονικών 
τομέων και στις αλυσίδες αξίας και να 
συμβάλουμε στη διαμόρφωση ευνοϊκών 
συνθηκών για την αποτελεσματική 
ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και για την 
ανάπτυξη και την προσέλκυση 
επιχειρηματικών ταλέντων.

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις αυτές σύμφωνα με τους 
οικείους στρατηγικούς στόχους για την 
περίοδο 2021-2027, οι οποίοι θα 
καθοριστούν στη νομική πρόταση για το 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του 
ΕΙΚΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καταστεί σαφές ότι οι στόχοι του ΕΙΚΤ για την περίοδο 2021-2027 θα 
καθοριστούν από το οικείο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας, το οποίο θα εγκριθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Το ΕΙΚΤ έχει 
ήδη παρουσιάσει τέσσερις νέες πρωτοβουλίες για την περίοδο μετά το 2020, οι οποίες θα 
υλοποιηθούν στους τομείς της ασφάλειας, των κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, της μετανάστευσης και των υδάτων.
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Τροπολογία 214

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIΚT θα διαδραματίσει ενισχυμένο 
ρόλο στην ενίσχυση των βιώσιμων 
οικοσυστημάτων καινοτομίας σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, το EIΚT 
θα συνεχίσει να λειτουργεί κυρίως μέσω 
των οικείων κοινοτήτων γνώσης και 
καινοτομίας (ΚΓΚ), των μεγάλης κλίμακας 
ευρωπαϊκών συμπράξεων που αποσκοπούν 
σε ειδικούς κοινωνικούς στόχους. Θα 
συνεχίσει να ενισχύει τα οικοσυστήματα 
καινοτομίας γύρω από αυτές, μέσω της 
ενθάρρυνσης της ενσωμάτωσης της 
έρευνας, της καινοτομίας και της 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, το EIΚT θα 
συμβάλει στη γεφύρωση των υφιστάμενων 
χασμάτων στις επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη 
μέσω της επέκτασης του σχεδίου 
περιφερειακής καινοτομίας (EIT RIS). Το 
EIΚT θα συνεργάζεται με τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας που 
παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό 
καινοτομίας βάσει στρατηγικής, θεματικής 
ευθυγράμμισης και αντικτύπου, σε στενή 
συνεργασία με στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης και πλατφόρμες.

Το EIΚT θα διαδραματίσει ενισχυμένο 
ρόλο στην ενίσχυση των βιώσιμων 
οικοσυστημάτων καινοτομίας σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, παρέχοντας λύσεις στις πιο 
πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Πιο 
συγκεκριμένα, το EIΚT θα συνεχίσει να 
λειτουργεί κυρίως μέσω των οικείων 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας 
(ΚΓΚ), των μεγάλης κλίμακας 
ευρωπαϊκών συμπράξεων που αποσκοπούν 
σε ειδικούς κοινωνικούς στόχους. Θα 
συνεχίσει να ενισχύει τα οικοσυστήματα 
καινοτομίας γύρω από αυτές, μέσω της 
ενθάρρυνσης της ενσωμάτωσης της 
έρευνας, της καινοτομίας και της 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, το EIΚT θα 
συμβάλει στη γεφύρωση των υφιστάμενων 
χασμάτων στις επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη 
μέσω της επέκτασης του σχεδίου 
περιφερειακής καινοτομίας (EIT RIS). Το 
EIΚT θα συνεργάζεται με τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας που 
παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό 
καινοτομίας βάσει στρατηγικής, θεματικής 
ευθυγράμμισης και αντικτύπου, σε στενή 
συνεργασία με στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης και πλατφόρμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως εξηγεί το κείμενο, το ΕΙΚΤ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υλοποίηση οικοσυστημάτων 
καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τις μεγαλύτερες προκλήσεις ενώπιον των 
οποίων βρίσκεται η κοινωνία.
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Τροπολογία 215

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των υφιστάμενων ΚΓΚ και δημιουργία 
νέων σε περιορισμένο αριθμό θεματικών 
τομέων·

– Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των υφιστάμενων ΚΓΚ και δημιουργία 
νέων για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΙΚΤ εστιάζει στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων ενώπιον των οποίων 
βρίσκεται η κοινωνία. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του ΕΙΚΤ για την περίοδο 2021-2027, καθώς 
και η δημιουργία νέων ΚΓΚ θα καθοριστούν μέσω του στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας 
του ΕΙΚΤ που θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης 
της Επιτροπής, αφού ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη εκτίμηση αντικτύπου.

Τροπολογία 216

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Βραβεία του ΕΙΚΤ, δηλαδή τα 
εδραιωμένα βραβεία αναγνώρισης του 
ΕΙΚΤ, για την ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βραβεία του ΕΙΚΤ αποτελούν ένα εδραιωμένο και αναγνωρισμένο εργαλείο το οποίο θα 
πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί, ενώ παράλληλα πρέπει να αποφευχθούν οι περιττές 
επικαλύψεις με τα προτεινόμενα βραβεία προτροπής «Challenges» του ΕΣΚ.

Τροπολογία 217

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.3. Νέες λύσεις στην αγορά 3.2.3. Νέες λύσεις για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του ΕΙΚΤ δεν είναι η εξεύρεση οποιωνδήποτε λύσεων αλλά λύσεων για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρίσκεται η κοινωνία.

Τροπολογία 218

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Παροχή στήριξης για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών όπου 
παράγοντες του τριγώνου της γνώσης θα 
συνεργάζονται ώστε να προσφέρουν 
λύσεις έτοιμες για διάθεση στην αγορά·

– Παροχή στήριξης για τη 
μετατροπή της έρευνας σε ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, υπηρεσιών και αγορών όπου 
παράγοντες του τριγώνου της γνώσης θα 
συνεργάζονται ώστε να προσφέρουν 
λύσεις για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 219

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου 
της αλυσίδας αξίας καινοτομίας: από τον 
φοιτητή στον επιχειρηματία, από την ιδέα 
στο προϊόν, από το εργαστήριο στον 
καταναλωτή. Περιλαμβάνεται στήριξη 
προς νεοφυείς και νέες αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις.
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Or. en

Τροπολογία 220

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σχεδιασμός και υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΚΤ, με στόχο να 
μεγιστοποιούνται οι συνέργειες και η 
συμπληρωματικότητα με τις δράσεις στο 
πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα»·

– Σχεδιασμός και υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΚΤ, με στόχο να 
μεγιστοποιούνται οι συνέργειες και η 
συμπληρωματικότητα με τις δράσεις στο 
πλαίσιο του πυλώνα «Ανοικτή επιστήμη 
και παγκόσμιες προκλήσεις και 
ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΙΚΤ φέρνει την έρευνα στην αγορά.

Τροπολογία 221

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ανταλλαγή και διάδοση 
καινοτόμων πρακτικών και διδαγμάτων 
και συμβολή στην πολιτική καινοτομίας 
στην Ευρώπη, κατά περίπτωση σε 
συνδυασμό και στενή συνεργασία με άλλα 
μέρη του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη».

Or. en
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Τροπολογία 222

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος 4 – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ33 1. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ33

__________________ __________________

33 Ένα κριτήριο με βάση την αριστεία 
στους τομείς της έρευνας και της 
καινοτομίας θα χρησιμοποιηθεί για τον 
καθορισμό εκείνων των κρατών μελών και 
των συνδεδεμένων χωρών, όπου πρέπει να 
συσταθούν νομικές οντότητες για να είναι 
επιλέξιμες για την υποβολή προτάσεων ως 
συντονιστές στο πλαίσιο της 
«διάδοσηςτης αριστείας». Το κριτήριο 
αυτό θα καλύπτει τις διαστάσεις: 
συνολικές οικονομικές επιδόσεις (ΑΕΠ), 
ερευνητικές επιδόσεις και επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας με συνδυαστικό 
τρόπο ομαλοποιημένο ως προς το μέγεθος 
των σχετικών χωρών. Οι χώρες που 
προσδιορίζονται με το κριτήριο αυτό 
καλούνται «επιλέξιμες χώρες» στο πλαίσιο 
της «διάδοσης της αριστείας». Βάσει του 
άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, οι νομικές 
οντότητες από τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες θα επίσης πλήρως επιλέξιμες 
ως συντονιστές στο πλαίσιο της «διάδοσης
της αριστείας».

33 Ένα κριτήριο με βάση την αριστεία 
στους τομείς της έρευνας και της 
καινοτομίας θα χρησιμοποιηθεί για τον 
καθορισμό εκείνων των κρατών μελών και 
των συνδεδεμένων χωρών, όπου πρέπει να 
συσταθούν νομικές οντότητες για να είναι 
επιλέξιμες για την υποβολή προτάσεων ως 
συντονιστές στο πλαίσιο της «εξάπλωσης 
της αριστείας». Το κριτήριο αυτό θα 
καλύπτει τις διαστάσεις: συνολικές 
οικονομικές επιδόσεις (ΑΕΠ), ερευνητικές 
επιδόσεις και επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας με συνδυαστικό τρόπο 
ομαλοποιημένο ως προς το μέγεθος των 
σχετικών χωρών. Οι χώρες που 
προσδιορίζονται με το κριτήριο αυτό 
καλούνται «επιλέξιμες χώρες» στο πλαίσιο 
της «εξάπλωσης της αριστείας». Βάσει του 
άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, οι νομικές 
οντότητες από τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες θα επίσης πλήρως επιλέξιμες 
ως συντονιστές στο πλαίσιο της 
«εξάπλωσης της αριστείας».

Or. en

Τροπολογία 223

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος 4 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των διαφορών στις επιδόσεις 
στους τομείς της έρευνας και της 
καινοτομίας με την ανταλλαγή γνώσης και 
εμπειρογνωμοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ 

Η μείωση των διαφορών στις επιδόσεις 
στους τομείς της έρευνας και της 
καινοτομίας με την ανταλλαγή γνώσης και 
εμπειρογνωμοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ 
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θα βοηθήσει τις χώρες και τις περιφέρειες 
που υστερούν όσον αφορά τις επιδόσεις σε 
αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των άκρως απόκεντρων περιφερειών, να 
αποκτήσουν μια ανταγωνιστική θέση στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Μπορούν να 
αναπτυχθούν επίσης δραστηριότητες με 
στόχο την ενθάρρυνση της «διακίνησης 
εγκεφάλων» εντός του ΕΧΕ και την 
καλύτερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων 
(και ενδεχομένως υπό κοινή διαχείριση 
προγραμμάτων της ΕΕ) ερευνητικών 
υποδομών στις στοχευμένες χώρες μέσω 
της κινητικότητας ερευνητών και 
δημιουργών καινοτομίας.

θα βοηθήσει τις χώρες και τις περιφέρειες 
που υστερούν όσον αφορά τις επιδόσεις σε 
αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των άκρως απόκεντρων περιφερειών, να 
αποκτήσουν μια ανταγωνιστική θέση στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Μπορούν να 
αναπτυχθούν επίσης δραστηριότητες με 
στόχο την ενθάρρυνση της «διακίνησης 
εγκεφάλων» εντός του ΕΧΕ και την 
καλύτερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων 
(και ενδεχομένως υπό κοινή διαχείριση 
προγραμμάτων της ΕΕ) ερευνητικών 
υποδομών στις στοχευμένες χώρες μέσω 
της κινητικότητας και της εικονικής 
συνεργασίας ερευνητών και δημιουργών 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 224

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος 4 – σημείο 1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Συνεργασία, με στόχο τη 
δημιουργία νέων κέντρων αριστείας και 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων κέντρων 
αριστείας σε επιλέξιμες χώρες, με βάση 
συμπράξεις μεταξύ κορυφαίων 
επιστημονικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων-
εταίρων·

– Συνεργασία, με στόχο τη 
δημιουργία νέων κέντρων αριστείας και 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων κέντρων 
αριστείας σε επιλέξιμες χώρες, με βάση 
συμπράξεις σε όλα τα στάδια της έρευνας
μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών 
ιδρυμάτων και ιδρυμάτων-εταίρων· Οι 
υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν 
σαφώς ότι τα έργα συνδέονται με τις 
εθνικές και/ή τις περιφερειακές 
στρατηγικές για να μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο αυτής της γενικής γραμμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», των εθνικών και των περιφερειακών προτεραιοτήτων και των ταμείων.
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Τροπολογία 225

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος 4 – σημείο 1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αδελφοποίηση, με στόχο τη 
σημαντική ενίσχυση ενός πανεπιστημίου ή 
ενός ερευνητικού οργανισμού από μια 
επιλέξιμη χώρα, σε ένα καθορισμένο 
πεδίο, μέσω της σύνδεσής τους με διεθνώς 
κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα από άλλα 
κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

– Αδελφοποίηση, με στόχο τη 
σημαντική ενίσχυση ενός πανεπιστημίου ή 
ενός ερευνητικού οργανισμού από μια 
επιλέξιμη χώρα, σε ένα καθορισμένο 
πεδίο, σε όλα τα στάδια της έρευνας,
μέσω της σύνδεσής τους με διεθνώς 
κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα από άλλα 
κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. Οι 
υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν 
σαφώς ότι τα έργα συνδέονται με τις 
εθνικές και/ή τις περιφερειακές 
στρατηγικές για να μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο αυτής της γενικής γραμμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», των εθνικών και των περιφερειακών προτεραιοτήτων και των ταμείων.

Τροπολογία 226

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος 4 – σημείο 1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- «Πρωτοβουλίες αριστείας», για τη 
στήριξη νέων ιδεών που αποβλέπουν στην 
ενίσχυση των συστημάτων έρευνας και 
καινοτομίας στις επιλέξιμες χώρες. Οι 
δράσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν τις 
άλλες γενικές γραμμές της 
προτεραιότητας αυτής, αποφεύγοντας τις 
επικαλύψεις, και θα πρέπει να συνάδουν 
με τις περιφερειακές και τις εθνικές 
στρατηγικές. Η αξιολόγηση θα 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
διεθνώς κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα 
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από άλλα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες 
χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να 
αποδεικνύουν σαφώς ότι τα έργα 
συνδέονται με τις εθνικές και/ή τις 
περιφερειακές στρατηγικές για να 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο αυτής της 
γενικής γραμμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα υπάρχει κενό όσον αφορά τα μέσα για τη διεύρυνση της συμμετοχής εκτός της 
συνεργασίας, της αδελφοποίησης, των εδρών ΕΧΕ και της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα 
της επιστήμης και της τεχνολογίας (COST). Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιο ανοικτό 
σύστημα με πλήρη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή που θα ανοίξει τον δρόμο για τα 
λιγότερα αναπτυγμένα κράτη μέλη ώστε να αναπτύξουν πρωτοβουλίες αριστείας ανοικτές σε 
όλα τα είδη ενδιαφερομένων φορέων για την ενίσχυση των εθνικών και των περιφερειακών 
συστημάτων Ε&Κ. Οι προσκλήσεις θα είναι συνεργατικές ή για έναν μόνο δικαιούχο (μόνο για 
τους δημόσιους οργανισμούς). Πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των δράσεων στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», των εθνικών και των περιφερειακών 
προτεραιοτήτων και των ταμείων.

Τροπολογία 227

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος 4 – σημείο 1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Υποτροφίες για τη διεύρυνση της 
συμμετοχής, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στους ερευνητές κάθε εθνικότητας να 
αποκτήσουν και να μεταφέρουν νέες 
γνώσεις και να εργαστούν στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας στις χώρες 
διεύρυνσης της συμμετοχής. Το σύστημα 
αυτό θα συνδεθεί με σχετικές 
συμπληρωματικές δράσεις σε άλλα μέρη 
του προγράμματος, ιδίως στο πλαίσιο 
των δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αυξηθεί και να προωθηθεί η κινητικότητα προς τις «χώρες διεύρυνσης της 
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συμμετοχής». Οι υποτροφίες για τη διεύρυνση της συμμετοχής θα έδιναν επίσης κίνητρο στους 
ερευνητές που έχουν εγκαταλείψει μια «χώρα διεύρυνσης της συμμετοχής» να επιστρέψουν και 
να μοιραστούν την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησαν στο εξωτερικό. Για τον 
λόγο αυτόν, η πρωτοβουλία που αναλήφθηκε πιλοτικά στο πλαίσιο των δράσεων MSCA θα 
πρέπει να συνεχιστεί και να επεκταθεί στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 228

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος 4 – σημείο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών τομέας παρέμβασης θα στηρίζει 
τους ειδικούς στόχους του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη»: Εξάπλωση και 
σύνδεση της αριστείας σε ολόκληρη την 
ΕΕ· Ενίσχυση της δημιουργίας γνώσης 
υψηλής ποιότητας· Αύξηση της 
διατομεακής, διεπιστημονικής και 
διασυνοριακής συνεργασίας.

Η προτεραιότητα «Εξάπλωση της 
αριστείας» θα στηρίζει τους ειδικούς 
στόχους του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη»: Εξάπλωση και σύνδεση της 
αριστείας σε ολόκληρη την ΕΕ· Ενίσχυση 
της δημιουργίας γνώσης υψηλής 
ποιότητας· Αύξηση της διατομεακής, 
διεπιστημονικής και διασυνοριακής 
συνεργασίας. Όλες οι δράσεις θα πρέπει 
να ενθαρρύνουν τις συνέργειες με άλλα 
εθνικά και ενωσιακά ταμεία, ιδίως το 
ΕΤΠΑ, την πολιτική συνοχής και το 
ΕΚΤ+, σύμφωνα με τις περιφερειακές 
στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης για 
την έρευνα και τον καινοτομία και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος «Εξάπλωση της αριστείας» θα πρέπει να συνάδει με τις εθνικές και τις περιφερειακές 
στρατηγικές όποτε είναι δυνατό.

Τροπολογία 229

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πολυδεκτική και ασφαλής
κοινωνία

5. Πολυδεκτική και δημιουργική
κοινωνία
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Or. en

Τροπολογία 230

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ασφαλής κοινωνία

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οικονομία της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να παράγει υψηλή προστιθέμενη 
αξία και δεξιότητες, υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου. Ταυτόχρονα, οι αξίες της 
εποχής του Διαφωτισμού, της βάσης των ευρωπαϊκών δημοκρατιών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δέχονται επίθεση. Η ενίσχυση της ιδέας της ελεύθερης, ανοικτής και ανεξάρτητης 
έρευνας πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Επιπλέον, η κοινωνία 
μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις λόγω της παράτασης του προσδόκιμου ζωής, της 
όλο και μεγαλύτερης ανάγκης στέγασης μαζικών αστικών πληθυσμών και της πίεσης που 
ασκείται στους πόρους σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις στην έρευνα 
και την καινοτομία έχουν καίρια σημασία για την εξεύρεση καινοτόμων και εξατομικευμένων 
λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
διαβίωσης για όλους τους Ευρωπαίους στα επόμενα χρόνια. 

Η ανεξάρτητη Ε&Κ αποτελεί κύρια κινητήρα δύναμη δημιουργίας θέσεων εργασίας καλής 
ποιότητας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Επιτρέπει στα ερευνητικά μας ιδρύματα και 
στις βιομηχανίες μας να αναπτύξουν νέες ιδέες, να προωθήσουν καινοτόμες λύσεις και, 
παράλληλα, να διαδώσουν γνώσεις, να εκπαιδεύσουν εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης, να 
προσελκύσουν κεφάλαια και επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες αγορές. Εάν θέλουμε να 
διατηρήσει η Ένωση την τεχνολογική της πρωτοπορία και να ανακτήσει την ηγετική της θέση 
σε τομείς στους οποίους σημειώνει υστέρηση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε την 
αναγκαία ποσότητα πόρων. 

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε πρόγραμμα-πλαίσιο 
ορόσημο. Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «εξέλιξη, όχι επανάσταση». Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το προηγούμενο 
πρόγραμμα-πλαίσιο, υπήρξε επιτυχές από πολλές απόψεις και τα μέσα και οι διαρθρώσεις 
που οδήγησαν στην επιτυχία αυτή θα πρέπει να ενισχυθούν. Ωστόσο, είναι επίσης πολύ 
σημαντικό να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες που 
διαπιστώθηκαν στην εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020» και να προτείνουμε με 
τόλμη νέες, φιλόδοξες και δημιουργικές λύσεις που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
ανάγκες των ευρωπαίων ερευνητών, δημιουργών και φορέων καινοτομίας. 

Για τον λόγο αυτόν, σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
και κατά την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης, ο εισηγητής παρέμεινε σε στενή επαφή με 
τους δικαιούχους του προγράμματος. Οι παρατηρήσεις και οι διαπιστώσεις τους αποτελούν 
τη βάση των προτάσεων που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση. 

Ο χρόνος εκπόνησης αυτού του σχεδίου υπήρξε εξαιρετικά περιορισμένος. Η Επιτροπή 
δημοσίευσε την πρότασή της στις 7 Ιουνίου 2018 και το παρόν σχέδιο έκθεσης παρουσιάζεται 
μόλις έναν μήνα αργότερα. Για τον σκοπό αυτόν χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια, γεγονός 
που τονίζει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την προσωπική δέσμευση του 
εισηγητή να διασφαλίσει τη νομοθετική ασφάλεια και συνέχεια και να παρουσιάσει ένα 
πρόγραμμα το συντομότερο δυνατό. Σε έναν τομέα που μεταβάλλεται και εξελίσσεται 
συνεχώς, η ταχύτητα είναι ουσιώδης παράγοντας. Ο εισηγητής ελπίζει ότι το Συμβούλιο και 
τα κράτη μέλη θα ανταποκριθούν εξίσου στην πρόκληση αυτή.

Προϋπολογισμός: σωστή διάθεση των πόρων
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Η Ευρώπη επενδύει λιγότερο στην Ε&Κ σε σχέση με άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η 
Ιαπωνία. Η Κίνα καλύπτει τη διαφορά ξεπερνώντας κατά τρεις φορές τον ρυθμό αύξησης των 
επιδόσεων καινοτομίας της ΕΕ. Αν και αυτό το έλλειμμα δεν οφείλεται μόνο στη δημόσια 
χρηματοδότηση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι πόροι της Ένωσης μπορούν και θα 
πρέπει να αξιοποιούνται καλύτερα ώστε να μοχλεύουν τις αναγκαίες ιδιωτικές επενδύσεις. Ως 
εκ τούτου, για να ακμάσει η Ευρώπη ως κέντρο καινοτομίας και να δρέψει τα οφέλη, πρέπει 
να αφιερώσει τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». 

Για τον προσεχή μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει 
περίπου 83,5 δισεκατομμύρια EUR για την έρευνα και την καινοτομία (σε σταθερές τιμές). 
Το ποσό αυτό είναι μικρότερο από αυτό για το οποίο έχουν δεσμευτεί τα κράτη μέλη και 
πόρρω απέχει από αυτό που είναι αναγκαίο για την Ε&Κ. Εάν ο σκοπός ήταν να επιτευχθεί 
κάποτε ο στόχος του 3% για τις επενδύσεις στην Ε&Κ ως μέρος του ΑΕΠ, στόχος που τέθηκε 
από τα κράτη μέλη και τους ίδιους τους επικεφαλής των κρατών τους πριν από περισσότερα 
από δέκα χρόνια, κινούμαστε ολοταχώς προς την αποτυχία. Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
αποτελεί απόδειξη ότι οι δημοσιονομικοί πόροι δεν επαρκούν. Το πρόγραμμα 
χαρακτηρίστηκε από υποβολή υπερβολικά υψηλού αριθμού προτάσεων, δεδομένου ότι, όσο 
οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οι ΜΜΕ και τα ερευνητικά ιδρύματα ωρίμαζαν και 
βελτιώνονταν, ο αριθμός των ανταγωνιστικών εξαιρετικών προτάσεων αυξανόταν 
αλματωδώς. Δυστυχώς, η υποχρηματοδότηση οδήγησε στην απόρριψη πολλών εξαιρετικών 
προτάσεων, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν ή να διακοπούν. Η ίδια η Επιτροπή εκτιμά ότι 
θα χρειάζονταν περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια EUR για να χρηματοδοτηθούν όλες οι 
εξαιρετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει την αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» σε 120 δισεκατομμύρια EUR σε σταθερές τιμές. Είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι αυτό το ποσό εξακολουθεί να είναι μικρότερο από αυτό που θα ήταν βέλτιστο για 
τη λειτουργία του προγράμματος και απλώς απεικονίζει αριθμητικά τις δεσμεύσεις του 
Συμβουλίου για την επίτευξη του στόχου του 3%. Αυτός ο προϋπολογισμός αναμένεται να 
αποδώσει καλύτερα από άποψη αριστείας, συνεργατικής έρευνας, επαυξητικής και 
ρηξικέλευθης καινοτομίας, στηρίζοντας την επίτευξη των φιλοδοξιών των ευρωπαίων 
πολιτών για την ενέργεια, την ψηφιοποίηση, την ασφάλεια και το κλίμα. Ο εισηγητής καλεί 
το Συμβούλιο να σταθεί στο ύψος των δεσμεύσεών του κατά τις διοργανικές 
διαπραγματεύσεις.

Διασφάλιση μιας αποδοτικής διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι μάλλον ασαφής όσον αφορά το 
περιεχόμενο και τους στόχους της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Παρότι κατανοεί 
την ανάγκη κάποιου βαθμού ευελιξίας κατά την υλοποίηση του προγράμματος, δεν τάσσεται 
υπέρ της εν λευκώ εξουσιοδότησης όταν πρόκειται για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
του στρατηγικού σχεδιασμού και των προγραμμάτων εργασίας χωρίς κοινοβουλευτικό 
έλεγχο. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν βασικά στοιχεία της υλοποίησης του 
προγράμματος, όπως οι αποστολές και οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, καθορίζονται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας. Ο καθορισμός αυτών των στοιχείων αποτελεί αρμοδιότητα των 
συννομοθετών και έτσι πρέπει να παραμείνει. Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ακράδαντα ότι ο 
στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει πιο διαρθρωμένες διαβουλεύσεις μεταξύ 
των συννομοθετών και της Επιτροπής. Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής προτείνει ο 
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στρατηγικός σχεδιασμός να υποβληθεί ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, επιτρέποντας με τον 
τρόπο αυτόν στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να δώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους πριν 
από την υλοποίηση. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» επικρίθηκε για ανεπαρκή διαφάνεια κατά τη 
συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις 
διαδικασίες επιτροπολογίας και την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας. Ο εισηγητής 
ελπίζει ότι η παρούσα πρόταση θα συμβάλει στην διόρθωση της κατάστασης αυτής, 
παρέχοντας περισσότερες εγγυήσεις στους ενδιαφερόμενους φορείς, με τους οποίους θα 
πραγματοποιείται διαβούλευση κατά τη διαδικασία, πέρα από τη διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο.

Επιπλέον, δεν είναι απολύτως σαφές από την πρόταση της Επιτροπής τι θα περιλαμβάνει ο 
στρατηγικός σχεδιασμός. Ο εισηγητής εκτιμά ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή νομικό 
ορισμό και καταλόγους αποστολών και συμπράξεων και να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια 
όσον αφορά τους υφιστάμενους μηχανισμούς για τη στήριξη των δεσμών με άλλα ταμεία της 
ΕΕ, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία και η «Δημιουργική Ευρώπη».

Ενίσχυση της συνεργασίας μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων

Η ίδια ασάφεια χαρακτηρίζει και τον ρόλο των εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες υπήρξαν 
αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας του προγράμματος «Ορίζων 2020». Ήταν ιδιαίτερα 
επωφελείς σε τομείς όπου υπάρχει έλλειμμα στον τομέα της Ε&Κ στην Ένωση και 
πρόσφεραν την αναγκαία πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών τομέων
μοχλεύοντας επενδύσεις και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής 
κρίνει ότι είναι σημαντικό το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» να διασφαλίσει τη συνέχεια 
αυτών των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών που υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχείς. 

Το ίδιο ισχύει για τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η αποστολή των ΚΓΚ του ΕΙΚΤ έγκειται στην 
εξεύρεση λύσεων στις πιο πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. 
Οι ΚΓΚ του ΕΙΚΤ ήδη ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες προκλήσεις και θα πρέπει να 
συνεχιστούν και να ενισχυθούν. Επιπροσθέτως, ως το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της 
Ευρώπης, το ΕΙΚΤ είναι το πλέον κατάλληλο για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προτεραιότητα «Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας» του προγράμματος. Ο εισηγητής 
θα αυξήσει συνεπώς τον προϋπολογισμό του ΕΙΚΤ ώστε να επιτρέψει τη συνέχεια των 
δραστηριοτήτων του που καλύπτουν την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς 
και τη δημιουργία των υπό προετοιμασία ΚΓΚ, συμπεριλαμβανομένων της μετανάστευσης 
και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. 

Νέοι μηχανισμοί για την έρευνα και την καινοτομία: Λογική «Επιτάχυνση της έρευνας 
και καινοτομίας» και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Η προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού θα αποδεσμεύσει επίσης περισσότερα 
κεφάλαια για ένα νέο μέσο του προγράμματος, την « Επιτάχυνση της έρευνας και της 
καινοτομίας». Το μέσο αυτό θα στηρίξει περαιτέρω συνεργατικά έργα από τη βάση στην 
κορυφή με ένα ισχυρό πλεονέκτημα: χρόνο χορήγησης έξι μηνών κατ’ ανώτατο όριο. Το 
μέσο θα εφαρμοστεί στο 15% όλων των δράσεων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο των 
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θεματικών ομάδων, του ΕΣΚ και του μέρους «Εξάπλωση της αριστείας», παρέχοντας στους 
υποψηφίους ταχύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, τόσο αναγκαία στα λιγότερο αναπτυγμένα 
κράτη μέλη, για τη δοκιμή των ιδεών τους από τη βασική έρευνα στις εφαρμογές που 
βρίσκονται κοντά στη διείσδυση στην αγορά.

Στην Ευρώπη δεν υπάρχει επαρκής στήριξη στην αγορά που δημιουργεί ανατρεπτική 
καινοτομία. Για την αντιμετώπιση αυτού του κενού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει 
ένα νέο μέσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Ο εισηγητής συμφωνεί με τον στόχο 
του μέσου, κρίνει, ωστόσο, ότι η πρόταση δεν απαντά με ολοκληρωμένο τρόπο σε βασικά 
ερωτήματα υλοποίησης. Ορισμένες πτυχές που θα πρέπει να αποσαφηνιστούν για την 
αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΚ περιλαμβάνουν τους στόχους καινοτομίας του μέσου 
από άποψη προϊόντος, διαδικασίας, εμπορίας και υπηρεσιών· τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
ομάδων-στόχων στις οποίες απευθύνεται και των διακριτών αναγκών τους· και τον ρόλο των 
διαχειριστών προγράμματος και τη λειτουργία της προτεινόμενης μεικτής στήριξης 
(επιχορήγηση, παροχή κεφαλαίων, δάνειο και εγγύηση). Είναι επίσης σημαντικό να 
αναπτυχθεί αξιόπιστος μηχανισμός συστηματικής και σε πραγματικό χρόνο αξιολόγησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία κατανόηση της πολιτικής και της διαδικασίας από τα 
μέσα του, μεταξύ άλλων με τη χρήση σαφώς καθορισμένων δεικτών. Για τη συμπλήρωση 
των οικονομικών και τομεακών προσεγγίσεων, η επιτροπή ΕΣΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες με βαθιά γνώση της πολιτικής και των μοντέλων 
καινοτομίας. Ο εισηγητής ενίσχυσε επίσης τους δεσμούς μεταξύ του ΕΣΚ και άλλων μερών 
του προγράμματος και των ταμείων της ΕΕ, ιδίως του ΕΙΚΤ και του InvestEU. 

Ενίσχυση της δημιουργικότητας και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: το 
καινοτόμο δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 

Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) είναι εκείνοι που βασίζονται στις 
πολιτιστικές αξίες, την ατομική δημιουργικότητα, τις δεξιότητες και το ταλέντο, έχοντας τη 
δυνατότητα δημιουργίας πλούτου και θέσεων εργασίας. Περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική, 
τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες, τα καλλιτεχνήματα, τα οπτικοακουστικά προϊόντα (όπως 
ταινίες, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα), την πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο, 
τη μόδα, τα φεστιβάλ, τη μουσική, τις τελεστικές τέχνες, τα βιβλία και τις εκδόσεις, το 
ραδιόφωνο και τις εικαστικές τέχνες. Η δημιουργικότητα αποτελεί παράγοντα-κλειδί στην 
ψηφιακή επανάσταση, όχι μόνο για την αξία που δημιουργεί αλλά και λόγω της 
αναντικατάστατης συμβολής της σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία όπου η τεχνητή νοημοσύνη 
μεταβάλλει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Οι ΚΠΔ αποτελούν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 
και επιδρούν στην καινοτομία σε πολλές βιομηχανίες, λ.χ. η ευρύτερη χρήση του σχεδίου στις 
βιομηχανίες μεταποίησης (αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυτική, ιατρική, καταναλωτικά 
προϊόντα) προσθέτει αξία σε προϊόντα, υπηρεσίες, τεχνολογίες, διαδικασίες και δομές της 
αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αναγνωρίσει το δυναμικό των ΚΠΔ στην 
έκθεσή του «σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και 
της δημιουργικότητας». Οι καινοτόμοι και προσανατολισμένοι στην έρευνα ευρωπαϊκοί ΚΠΔ 
μπορούν επίσης να διατηρήσουν τη γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία και πλουραλισμό. 
Στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το καινοτόμο δυναμικό των ΚΠΔ θα αξιοποιηθεί πλήρως 
με την αναγνώριση της δημιουργικότητας και του σχεδιασμού ως οριζόντιου θέματος που θα 
ενσωματώνεται στα έργα σε όλο το πρόγραμμα προκειμένου να στηριχθούν νέες τεχνολογίες, 
επιχειρηματικά μοντέλα και δεξιότητες, καθώς και να μετατραπούν οι δημιουργικές και 
διεπιστημονικές λύσεις σε οικονομική και κοινωνική αξία. Η πολιτιστική κληρονομιά 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ΚΠΔ και η αξιοποίηση και η διατήρησή της θα πρέπει να 
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ενισχυθούν. Προκειμένου να διευκολυνθούν η ερευνητική συνεργασία και η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και παραδοσιακών δεξιοτήτων και περιεχομένου, ο εισηγητής έχει επίσης 
προτείνει τη δημιουργία «Νέφους Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Στήριξη των στόχων για το κλίμα και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μέσω της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές

Η αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και το ανανεωμένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εμπορίας εκπομπών απαιτούν μια πιο ολοκληρωμένη και διαφοροποιημένη 
προσέγγιση, που είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας.
Ο μετασχηματισμός των ενεργειακών συστημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω 
αλληλεπιδράσεων της τεχνολογίας, των υποδομών, της αγοράς, της πολιτικής και των 
ρυθμιστικών πλαισίων. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τη σύζευξη των 
τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης, της βιομηχανίας, του φυσικού αερίου και 
των μεταφορών θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα της ομάδας «Κλίμα, ενέργεια και 
κινητικότητα». Η υποχρεωτική συνεισφορά του μεταποιητικού τομέα έντασης ενέργειας της 
ΕΕ στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχει σημαντικό δυναμικό, αποτελεί, 
ωστόσο, και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ενόψει του σκληρού παγκόσμιου 
ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει την ενίσχυση της υλοποίησης του 
στόχου απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές στις βιομηχανίες με τη δημιουργία νέου 
τομέα παρέμβασης «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ενεργειακή μετάβαση».

Αύξηση της συμμετοχής των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών μελών και παράλληλη 
μείωση του κενού έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη 

Οι επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας συσχετίζονται με την 
αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας. Ο εισηγητής είναι 
της άποψης ότι τα υφιστάμενα μέσα του προγράμματος «Ορίζων 2020» δεν στηρίζουν αυτά 
τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν το εθνικό σύστημα ούτε αντιμετωπίζουν 
ολοκληρωμένα την εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, που αντιστοιχεί σε 
λιγότερο από 5%. Στην παρούσα έκθεση, ο εισηγητής έχει ανοίξει μια νέα πόρτα για την 
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη για την 
ανάπτυξη πρωτοβουλίας Ε&Κ αριστείας που θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα σχέδια στο 
πλαίσιο της προτεραιότητας «Εξάπλωση της αριστείας», όπως η συνεργασία και η 
αδελφοποίηση. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι δράσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας 
«Εξάπλωση της αριστείας» θα πρέπει να συνδέονται σαφώς με τις εθνικές και τις 
περιφερειακές στρατηγικές αριστείας προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και των Διαρθρωτικών Ταμείων. Αυτό γίνεται τώρα 
ευκολότερο με την πρόταση να επιτρέπεται οι αρχές διαχείρισης να μεταφέρουν έως 5% των 
πιστώσεών τους από ένα ταμείο σε άλλο, γεγονός που θα οδηγήσει στη μόχλευση 
επενδύσεων προς όφελος της έρευνας και της καινοτομίας στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές. 

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής εκτιμά ότι, παρότι δεν θα πρέπει να υπονομευτεί η ποιότητα της νομοθεσίας, 
είναι επίσης σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι στη σημερινή πραγματικότητα, ιδίως στον 
κόσμο της Ε&Κ, το τοπίο μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς (δραματικά μερικές φορές) και οι 
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επενδύσεις μπορούν εύκολα να χαθούν. Ως εκ τούτου, η ταχεία και σταθερή υλοποίηση της 
νομοθεσίας είναι ουσιώδης για να διασφαλιστούν τόσο η συνέχεια όσο και η ασφάλεια.

Το παρόν σχέδιο έκθεσης έχει βασιστεί σε ορισμένες βασικές αρχές:

Ταχύτητα: Η επιτυχία του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα εξαρτηθεί από την ικανότητα 
ταχείας ικανοποίησης των αναγκών των ερευνητών και της βιομηχανίας μέσω σχεδίων με 
ταχύτερο χρόνο χορήγησης και περισσότερο από τη βάση στην κορυφή.

Απλότητα: Είναι σημαντικό το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» να υλοποιηθεί με απλό, 
κατανοητό και εύκολο να υιοθετηθεί τρόπο, ιδίως για τα πανεπιστήμια, τους ερευνητικούς 
οργανισμούς, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ.

Φάσμα: Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να στηρίζει την Ε&Κ σε όλα τα ΕΤΕ 
και θα πρέπει να συνοδεύει τα έργα σε όλη την πορεία τους, από την εμφάνιση και τη 
δημιουργία τους έως και τη χρηματοδότηση, όπου είναι αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να 
στηρίζει την ανατρεπτική και επαυξητική καινοτομία.

Μέγεθος: Το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο φιλόδοξο από το 
προηγούμενο και το μέγεθος του προϋπολογισμού του θα πρέπει να είναι ανάλογο των 
πολιτικών φιλοδοξιών και στόχων που έχουν καθοριστεί για αυτό. 

Ο εισηγητής αναμένει με ενδιαφέρον τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος-πλαισίου και ελπίζει ότι όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα επιδείξουν την ίδια καλή θέληση.
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