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Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων *
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με 
την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (COM(2018)0008 – 
C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))
(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο 
να γνωμοδοτήσει (C8-0037/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-
0217/2018),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή.



Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 
θεσπίζεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» 
(2014-2020), το οποίο επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον 
αφορά την έρευνα και την καινοτομία, 
διαθέτοντας χρηματοδοτικούς πόρους από 
το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε 
συνδυασμό με πόρους από τον ιδιωτικό 
τομέα σε συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς στους 
οποίους η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλουν στους ευρύτερους 
στόχους ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 
και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων. Οι εν λόγω 
συμπράξεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
μακροχρόνιες αναλήψεις υποχρεώσεων, 
καθώς και σε ισόρροπη συνεισφορά όλων 
των εταίρων, στην εξασφάλιση λογοδοσίας 
ως προς την επίτευξη των στόχων τους και 
στην ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης για την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία. Η 
διακυβέρνηση και διαχείριση των 
συμπράξεων θα πρέπει να είναι ανοικτή, 
διαφανής, αποτελεσματική και αποδοτική 
και να παρέχει δυνατότητα συμμετοχής σε 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που 
δραστηριοποιούνται στους οικείους 
ειδικούς τομείς.

(2) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 
θεσπίζεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» 
(2014-2020), το οποίο επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον 
αφορά την έρευνα και την καινοτομία, 
διαθέτοντας χρηματοδοτικούς πόρους από 
το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε 
συνδυασμό με πόρους από τον ιδιωτικό 
τομέα σε συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς στους 
οποίους η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλουν στους ευρύτερους 
στόχους ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 
και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων. Οι εν λόγω 
συμπράξεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
μακροχρόνιες αναλήψεις υποχρεώσεων, 
καθώς και σε ισόρροπη συνεισφορά όλων 
των εταίρων, στην εξασφάλιση λογοδοσίας 
ως προς την επίτευξη των στόχων τους και 
στην ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης για την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία. Η 
διακυβέρνηση και διαχείριση των 
συμπράξεων θα πρέπει να είναι ανοικτή, 
διαφανής, αποτελεσματική και αποδοτική 
και να παρέχει δυνατότητα συμμετοχής σε 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που 
δραστηριοποιούνται στους οικείους 
ειδικούς τομείς καθώς και τη δυνατότητα 
κατάλληλης διαβούλευσης με οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και ομάδες 
πολιτών κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 



και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 104).

και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 104).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε στις 19 Απριλίου 2016 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το 
υπολογιστικό νέφος - Ανάπτυξη μιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και 
γνώσης στην Ευρώπη22», ζητά τη 
δημιουργία ευρωπαϊκής δομής δεδομένων 
που θα βασίζεται σε κορυφαίες 
δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων, καθώς και την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου οικοσυστήματος 
ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων, το οποίο θα είναι σε θέση να 
εξασφαλίσει την ανάπτυξη νέων 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών και την 
υλοποίηση υπερυπολογιστών εξακλίμακας. 
Η σημασία του τομέα και οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς στην Ένωση απαιτούν επείγουσα 
δράση ώστε να συγκεντρωθούν οι πόροι 
και οι ικανότητες που απαιτούνται για να 
ολοκληρωθεί η αλυσίδα από την έρευνα 
και την ανάπτυξη έως την υλοποίηση και 
τη λειτουργία των συστημάτων 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων 
εξακλίμακας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε επίπεδο 
Ένωσης που θα συνδυάζει και θα 
συγκεντρώνει την παροχή υποστήριξης 
από τα κράτη μέλη, την Ένωση και τον 
ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία 
υποδομής υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων που θα βρίσκεται στην 
παγκόσμια πρωτοπορία, καθώς και για την 
έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Η εν 
λόγω υποδομή θα πρέπει να παρέχει 

(8) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε στις 19 Απριλίου 2016 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το 
υπολογιστικό νέφος - Ανάπτυξη μιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και 
γνώσης στην Ευρώπη22», ζητά τη 
δημιουργία ευρωπαϊκής δομής δεδομένων 
που θα βασίζεται σε κορυφαίες 
δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων, καθώς και την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου οικοσυστήματος 
ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων, το οποίο θα είναι σε θέση να 
εξασφαλίσει την ανάπτυξη νέων 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών και την 
υλοποίηση υπερυπολογιστών εξακλίμακας. 
Η σημασία του τομέα και οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς στην Ένωση απαιτούν επείγουσα 
δράση ώστε να συγκεντρωθούν οι πόροι 
και οι ικανότητες που απαιτούνται για να 
ολοκληρωθεί η αλυσίδα από την έρευνα 
και την ανάπτυξη έως την υλοποίηση και 
τη λειτουργία των συστημάτων 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων 
εξακλίμακας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε επίπεδο 
Ένωσης που θα συνδυάζει και θα 
συγκεντρώνει την παροχή υποστήριξης 
από τα κράτη μέλη, την Ένωση και τον 
ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία 
υποδομής υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων που θα βρίσκεται στην 
παγκόσμια πρωτοπορία, καθώς και για την 
έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Η εν 
λόγω υποδομή θα πρέπει να παρέχει 



πρόσβαση στους χρήστες του δημόσιου 
τομέα, σε χρήστες από τη βιομηχανία και 
σε χρήστες από την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, μεταξύ άλλων και από τις 
επιστημονικές κοινότητες που μετέχουν 
στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής 
Επιστήμης.

πρόσβαση στους χρήστες του δημόσιου 
τομέα, σε χρήστες από τη βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και σε 
χρήστες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, 
μεταξύ άλλων και από τις επιστημονικές 
κοινότητες που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό 
Νέφος Ανοικτής Επιστήμης.

__________________ __________________
22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών - «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για το υπολογιστικό νέφος - Ανάπτυξη 
μιας ανταγωνιστικής οικονομίας 
δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη», 
COM(2016)0178.

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών - «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για το υπολογιστικό νέφος - Ανάπτυξη 
μιας ανταγωνιστικής οικονομίας 
δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη», 
COM(2016)0178.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την 
ΕΕ να κατακτήσει μια θέση μεταξύ των 
κορυφαίων δυνάμεων υπερυπολογιστικής 
στον κόσμο έως το 2022. Αυτή τη στιγμή, 
η Ένωση υστερεί ως προς την ανάπτυξη 
της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων 
λόγω των ανεπαρκών επενδύσεών της 
στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος. Για να κλείσει το χάσμα 
αυτό, η Ένωση πρέπει να αποκτήσει 
υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης, να 
ασφαλίσει το σύστημα εφοδιασμού της 
και να αναπτύξει υπηρεσίες προς τη 
βιομηχανία και τις ΜΜΕ για την 
προσομοίωση, απεικόνιση και κατασκευή 
πρωτοτύπων με παράλληλη διασφάλιση 
ενός συστήματος υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων σύμφωνα με τις αξίες και τις 
αρχές της Ένωσης.



Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να εφοδιαστεί η Ένωση με τις 
υπολογιστικές επιδόσεις που απαιτούνται 
για να παραμείνει η έρευνά της στην 
πρωτοπορία των εξελίξεων, η επένδυση 
των κρατών μελών στην υπολογιστική 
υψηλών επιδόσεων θα πρέπει να είναι 
συντονισμένη και η αφομοίωση από τη 
βιομηχανία της τεχνολογίας της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων θα 
πρέπει να ενισχυθεί. Η Ένωση θα πρέπει 
να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της 
ως προς τη μετουσίωση των τεχνολογικών 
εξελίξεων σε συστήματα υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων η προμήθεια των 
οποίων θα γίνεται στην Ευρώπη, ώστε να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική σύνδεση 
μεταξύ της παροχής τεχνολογίας, του 
συνδυασμένου σχεδιασμού με τους 
χρήστες και της από κοινού προμήθειας 
συστημάτων παγκόσμιας κλάσης.

(10) Για να εφοδιαστεί η Ένωση με τις 
υπολογιστικές επιδόσεις που απαιτούνται 
για να παραμείνει η έρευνά της στην 
πρωτοπορία των εξελίξεων και για να 
αξιοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της 
κοινής δράσης σε επίπεδο Ένωσης, η 
επένδυση των κρατών μελών στην 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων θα 
πρέπει να είναι συντονισμένη και η 
αφομοίωση από τη βιομηχανία της 
τεχνολογίας της υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων θα πρέπει να ενισχυθεί. Η 
Ένωση θα πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητά της ως προς τη 
μετουσίωση των τεχνολογικών εξελίξεων 
σε συστήματα υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων η προμήθεια των οποίων θα 
γίνεται στην Ευρώπη, ώστε να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική σύνδεση 
μεταξύ της παροχής τεχνολογίας, του 
συνδυασμένου σχεδιασμού με τους 
χρήστες και της από κοινού προμήθειας 
συστημάτων παγκόσμιας κλάσης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Είναι απαραίτητο η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να διερευνήσουν 
κατάλληλα πλαίσια διακυβέρνησης και 
χρηματοδότησης, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την πρωτοβουλία της κοινής 
επιχείρησης EuroHPC και τη 
βιωσιμότητά της, καθώς και την ανάγκη 
εξασφάλισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν τα προγράμματα 



χρηματοδότησης κατά τρόπο 
ευθυγραμμισμένο με την προσέγγιση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Η ευρωπαϊκή τεχνολογική 
πλατφόρμα και η ΣΔΙΤ σχετικά με την 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων είναι 
κρίσιμης σημασίας για τον καθορισμό 
των ερευνητικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη 
ενωσιακής τεχνολογίας σε όλα τα 
τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού 
λύσεων υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η αποστολή της κοινής επιχείρησης 
είναι η δημιουργία και η διατήρηση στην 
Ένωση ενός ενοποιημένου παγκόσμιας 
κλάσης οικοσυστήματος υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων και μαζικών 
δεδομένων με βάση την ενωσιακή 
υπεροχή στις τεχνολογίες υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων, νέφους και μαζικών 
δεδομένων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η σύσταση και η έναρξη λειτουργίας (12) Η σύσταση και η έναρξη λειτουργίας 



της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί το 2019 προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος να εφοδιαστεί η 
Ένωση με υποδομή προεξακλίμακας έως 
το 2020 και να αναπτυχθούν οι 
απαιτούμενες τεχνολογίες για την επίτευξη 
υπολογιστικής ικανότητας εξακλίμακας 
στην Ευρώπη έως το 2022/2023. 
Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης της 
τεχνολογίας επόμενης γενιάς διαρκεί κατά 
κανόνα 4-5 έτη, προϋπόθεση για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην 
παγκόσμια αγορά είναι να ξεκινήσουν από 
τώρα οι ενέργειες για την επίτευξη αυτού 
του στόχου.

της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί το 2019 προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος να εφοδιαστεί η 
Ένωση με υποδομή προεξακλίμακας έως 
το 2020 και να αναπτυχθούν οι 
απαιτούμενες τεχνολογίες για την 
επίτευξη, όπου είναι δυνατό, 
υπολογιστικής ικανότητας αυτόνομης 
εξακλίμακας στην Ευρώπη έως το 
2022/2023. Δεδομένου ότι ο κύκλος 
ανάπτυξης της τεχνολογίας επόμενης 
γενιάς διαρκεί κατά κανόνα 4-5 έτη, 
προϋπόθεση για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια 
αγορά είναι να ξεκινήσουν από τώρα οι 
ενέργειες για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
αναπόσπαστο μέρος της ενωσιακής 
υποδομής δεδομένων σε ολόκληρο το 
οικοσύστημα, και τα οφέλη θα πρέπει να 
προβάλλονται ευρέως.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενθαρρύνει περισσότερα κράτη μέλη να 
συμμετάσχουν στην κοινή επιχείρηση 
EuroHPC και να τη χρησιμοποιήσουν ως 
τομέα προτεραιότητας για προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης που αντιστοιχούν 
σε εθνικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να προωθήσει την 
πρωτοβουλία σε όλα τα κράτη μέλη στο 



πλαίσιο μιας ισχυρής πολιτικής και 
οικονομικής δέσμευσης για ψηφιακή 
καινοτομία.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τόσο η Ένωση, όσο και κάθε 
συμμετέχων κράτος και ιδιωτικό μέλος της 
κοινής επιχείρησης θα πρέπει να παρέχουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά στις 
διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης. Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
για τα έτη 2014-2020 η συνεισφορά της 
Ένωσης στις διοικητικές δαπάνες μπορεί 
να διατεθεί εμπροσθοβαρώς με σκοπό να 
καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες μόνο έως 
το 2023, τα συμμετέχοντα κράτη και τα 
ιδιωτικά μέλη της κοινής επιχείρησης θα 
πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις 
διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης μετά το 2024.

(14) Τόσο η Ένωση, όσο και κάθε 
συμμετέχον κράτος και ιδιωτικό μέλος της 
κοινής επιχείρησης θα πρέπει να παρέχουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά στις 
διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης. Δεδομένου ότι στο πλαίσιο 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
για τα έτη 2014-2020 η συνεισφορά της 
Ένωσης στις διοικητικές δαπάνες μπορεί 
να διατεθεί εμπροσθοβαρώς με σκοπό να 
καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες μόνο έως 
το 2023, τα συμμετέχοντα κράτη και τα 
ιδιωτικά μέλη της κοινής επιχείρησης θα 
πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις 
διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης μετά το 2024 ώστε να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της κοινής 
επιχείρησης μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Θα πρέπει να εξεταστούν και να 
προωθηθούν όλες οι πιθανές συνέργειες 
μεταξύ της EuroHPC και ενωσιακών και 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Η 
κοινή επιχείρηση πρέπει να ενοποιηθεί με 
υφιστάμενες κορυφαίες δομές έρευνας 
και ανάπτυξης όπως η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική πλατφόρμα στον τομέα της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, την 
αξιακή ΣΔΙΤ και τα μαζικά δεδομένα, για 
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και 



διευκόλυνση της χρήσης της και 
προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για μια 
ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα 
δεδομένα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενισχύσουν το έργο που επιτελεί 
η ευρωπαϊκή σύμπραξη για το 
υπολογιστικό νέφος, βάσει των 
υφιστάμενων πυλώνων PRACE και 
GEANT, να αποφύγουν οποιαδήποτε 
σύγκρουση συμφερόντων και να 
αναγνωρίσουν τον ζωτικό 
συμπληρωματικό ρόλο που 
διαδραματίζουν στην υλοποίηση ενός 
οικοσυστήματος EuroHPC.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να 
εξετάζει σαφώς καθορισμένα θέματα που 
θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες να σχεδιάσουν, να 
κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν 
τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, και να 
δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη υποδομή 
σε ολόκληρη την Ένωση που θα προσφέρει 
δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, 
συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και 
πρωτοπόρες εφαρμογές και υπηρεσίες 
δεδομένων και λογισμικού για τους 
επιστήμονές του και άλλους κύριους 
χρήστες από τη βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και 

(18) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να 
εξετάζει σαφώς καθορισμένα θέματα που 
θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την 
ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες να σχεδιάσουν, να 
κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν 
τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, και να 
δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη υποδομή 
σε ολόκληρη την Ένωση που θα προσφέρει 
δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, 
συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και 
πρωτοπόρες εφαρμογές και υπηρεσίες 
δεδομένων και λογισμικού για τους 
επιστήμονές του και άλλους κύριους 
χρήστες από τη βιομηχανία, ιδίως τις πολύ 



από τον δημόσιο τομέα. Η κοινή 
επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλλει 
προσπάθειες για να περιορίσει την έλλειψη 
δεξιοτήτων που σχετίζονται ειδικά με την 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Η κοινή 
επιχείρηση θα πρέπει να προλειάνει το 
έδαφος για την οικοδόμηση της πρώτης 
υβριδικής υποδομής υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων στην Ευρώπη, η οποία 
θα ενοποιεί κλασικές υπολογιστικές 
υποδομές με κβαντικές υπολογιστικές 
διατάξεις, π.χ. αξιοποιώντας τον κβαντικό 
υπολογιστή ως επιταχυντή νημάτων 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Η 
δομημένη και συντονισμένη 
χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι απαραίτητη για να βοηθήσει 
τις ερευνητικές ομάδες και τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να παραμείνουν στην 
πρωτοπορία σε ένα εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό διεθνές πλαίσιο μέσω της 
παραγωγής αποτελεσμάτων παγκόσμιας 
κλάσης και της ενσωμάτωσής τους σε 
ανταγωνιστικά συστήματα, για να 
διασφαλιστεί ταχεία και ευρεία 
βιομηχανική εκμετάλλευση της 
ευρωπαϊκής τεχνολογίας σε όλη την 
Ένωση που θα επιφέρει σημαντικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις για την κοινωνία, 
ώστε να εξασφαλιστεί κοινή ανάληψη 
κινδύνων και συνένωση δυνάμεων μέσω 
της ευθυγράμμισης των στρατηγικών και 
των επενδύσεων με το κοινό ευρωπαϊκό 
συμφέρον. Η Επιτροπή μπορεί να 
θεωρήσει, κατόπιν γνωστοποίησης από το 
κράτος μέλος ή την ομάδα των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, ότι οι 
πρωτοβουλίες της κοινής επιχείρησης 
μπορούν να χαρακτηριστούν σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις 
σχετικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το 
κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη 
και την καινοτομία25.

μικρές επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις και από τον 
δημόσιο τομέα. Η κοινή επιχείρηση θα 
πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να 
περιορίσει την έλλειψη δεξιοτήτων που 
σχετίζονται ειδικά με την υπολογιστική 
υψηλών επιδόσεων, ενθαρρύνοντας την 
απόκτηση νέων προσόντων, τις επιλογές 
σταδιοδρομίας που σχετίζονται με την 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και 
προσφέροντας ειδικά προγράμματα για 
την ενθάρρυνση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία στον 
τομέα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. 
Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να 
προλειάνει το έδαφος για την οικοδόμηση 
της πρώτης υβριδικής υποδομής 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην 
Ευρώπη, η οποία θα ενοποιεί κλασικές 
υπολογιστικές υποδομές με κβαντικές 
υπολογιστικές διατάξεις, π.χ. αξιοποιώντας 
τον κβαντικό υπολογιστή ως επιταχυντή 
νημάτων υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων. Η δομημένη και συντονισμένη 
χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι απαραίτητη για να βοηθήσει 
τις ερευνητικές ομάδες και τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες να παραμείνουν στην 
πρωτοπορία σε ένα εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό διεθνές πλαίσιο μέσω της 
παραγωγής αποτελεσμάτων παγκόσμιας 
κλάσης και της ενσωμάτωσής τους σε 
ανταγωνιστικά συστήματα, για να 
διασφαλιστεί ταχεία και ευρεία 
βιομηχανική εκμετάλλευση της 
ευρωπαϊκής τεχνολογίας σε όλη την 
Ένωση που θα επιφέρει σημαντικές 
ευεργετικές δευτερογενείς επιπτώσεις για 
την κοινωνία, ώστε να εξασφαλιστεί κοινή 
ανάληψη κινδύνων και συνένωση 
δυνάμεων μέσω της ευθυγράμμισης των 
στρατηγικών και των επενδύσεων με το 
κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Η Επιτροπή 
μπορεί να θεωρήσει, κατόπιν 
γνωστοποίησης από το κράτος μέλος ή την 
ομάδα των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών, ότι οι πρωτοβουλίες της κοινής 
επιχείρησης μπορούν να χαρακτηριστούν 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 



ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις 
σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά 
με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα 
και ανάπτυξη και την καινοτομία25.

__________________ __________________
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής - «Κριτήρια 
για την ανάλυση της συμβατότητας με την 
εσωτερική αγορά των κρατικών 
ενισχύσεων για την προώθηση της 
υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», ΕΕ C 188 της 
20.6.2014, σ. 4.

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής - «Κριτήρια 
για την ανάλυση της συμβατότητας με την 
εσωτερική αγορά των κρατικών 
ενισχύσεων για την προώθηση της 
υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (ΕΕ C 188 
της 20.6.2014, σ. 4).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να 
προωθήσει και να προσφέρει σε 
επιστήμονες, στη βιομηχανία και στον 
δημόσιο τομέα της Ένωσης πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης και 
σχετικές υπηρεσίες, δίνοντάς τους τα 
εργαλεία για να παραμείνουν στην πρώτη 
γραμμή της επιστήμης και του 
βιομηχανικού ανταγωνισμού προκειμένου 
να διατηρηθούν και να στηριχθούν οι 
ολοκληρωμένες υποδομές επιστημονικών 
δεδομένων και η υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να 
είναι ανοικτή στη συμμετοχή όλων των 
κρατών μελών τα οποία ενθαρρύνονται 
να συμμετάσχουν στην κοινή επιχείρηση 
και να τη χρησιμοποιήσουν ως τομέα 



προτεραιότητας για προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης που αντιστοιχούν 
σε εθνικές δραστηριότητες. Η κοινή 
επιχείρηση θα πρέπει να προωθήσει τις 
δραστηριότητες του υπερυπολογιστή στο 
πλαίσιο μιας ισχυρής πολιτικής και 
οικονομικής δέσμευσης για ψηφιακή 
καινοτομία.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18γ) Προκειμένου να αναπτυχθούν οι 
απαραίτητες ικανότητες και να 
εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των 
κρατών μελών, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ανά κράτος μέλος ένα 
κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων 
(κέντρο) που θα συνδέεται με το εθνικό 
υπερυπολογιστικό κέντρο. Τα κέντρα θα 
πρέπει να διευκολύνουν και να προωθούν 
την πρόσβαση στο οικοσύστημα 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, από 
την πρόσβαση στους υπερυπολογιστές 
μέχρι την πρόσβαση σε εφαρμογές και 
υπηρεσίες. Θα πρέπει, επίσης, να 
παρέχουν στους χρήστες υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων μαθήματα εκμάθησης 
και κατάρτισης για τη δημιουργία 
δεξιοτήτων στον τομέα υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων, και θα πρέπει να 
προωθούν την ευαισθητοποίηση, την 
κατάρτιση και δραστηριότητες προβολής 
των οφελών της υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων ιδίως για τις ΜΜΕ και να 
ξεκινήσουν να πραγματοποιούν 
δραστηριότητες δικτύωσης με 
ενδιαφερόμενους φορείς και λοιπά κέντρα 
για την ενθάρρυνση ευρύτερων 
καινοτομιών που επιτρέπουν περαιτέρω 
χρήση της υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων.



Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18δ) Η ευρεία συμμετοχή σε ολόκληρη 
την Ένωση και η δίκαιη και εύλογη 
πρόσβαση για όλους τους φορείς τρίτων 
χωρών είναι σημαντικά προκειμένου να 
αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό ενός 
ενωσιακού υπερυπολογιστή που μπορεί να 
συμβάλλει στην ενωσιακή επιστήμη 
αριστείας και την περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18ε) Αν και ο χρόνος πρόσβασης σε 
υπερυπολογιστές είναι ανάλογος προς τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές, θα πρέπει 
να διασφαλίζονται ισότιμες συνθήκες για 
χρήστες από όλα τα κράτη μέλη, 
επιστήμονες και βιομηχανίες της 
Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18στ) Ο χρόνος πρόσβασης της 
Ένωσης θα πρέπει να κατανέμεται με 
ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων με βάση την αριστεία, 
ανεξαρτήτως της ενωσιακής ιθαγένειας 
του αιτούντος. Επιπλέον, τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν επίσης να καθιστούν διαθέσιμο 
τον χρόνο πρόσβασής τους σε άλλους 



επιστήμονες, εκπροσώπους της 
βιομηχανίας ή ερευνητές της Ένωσης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Οι υπερυπολογιστές που 
αποκτώνται και υποστηρίζονται από την 
κοινή επιχείρηση θα πρέπει να έχουν 
σχεδιαστεί και επιλεγεί προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητά τους για 
επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για 
τη χρήση τους από τη βιομηχανία. Για 
τον λόγο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να 
λάβει μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση 
της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας ως προς το 
κόστος στις αξιολογήσεις της.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η χρήση υπερυπολογιστών 
προεξακλίμακας και πετακλίμακας θα 
πρέπει να εξυπηρετεί πρωτίστως σκοπούς 
έρευνας και καινοτομίας και να είναι 
προσβάσιμη για κάθε χρήστη από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία ή 
τον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να 
επιτρέπεται στην κοινή επιχείρηση να 
ασκεί ορισμένες περιορισμένες 
οικονομικές δραστηριότητες για ιδιωτικούς 
σκοπούς. Η πρόσβαση θα πρέπει να 
παρέχεται στους χρήστες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε χώρα 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020». Τα δικαιώματα πρόσβασης θα 
πρέπει να παρέχονται ισότιμα σε κάθε 
χρήστη και να κατανέμονται υπό καθεστώς 
διαφάνειας. Το διοικητικό συμβούλιο θα 

(22) Η χρήση υπερυπολογιστών 
προεξακλίμακας και πετακλίμακας θα 
πρέπει να εξυπηρετεί πρωτίστως σκοπούς 
μη στρατιωτικής δημόσιας έρευνας και 
καινοτομίας και να είναι προσβάσιμη για 
κάθε χρήστη από την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, τη βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ή τον 
δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να επιτρέπεται 
στην κοινή επιχείρηση να ασκεί ορισμένες 
περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 
για ιδιωτικούς σκοπούς. Η πρόσβαση θα 
πρέπει να παρέχεται στους χρήστες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε 
χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020». Τα δικαιώματα 
πρόσβασης θα πρέπει να παρέχονται 
ισότιμα σε κάθε χρήστη και να 



πρέπει να καθορίζει τα δικαιώματα 
πρόσβασης στο μερίδιο του χρόνου 
πρόσβασης της Ένωσης σε κάθε 
υπερυπολογιστή.

κατανέμονται υπό καθεστώς διαφάνειας. 
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 
καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης στο 
μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της 
Ένωσης σε κάθε υπερυπολογιστή.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Οι διατάξεις του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» σχετικά με τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τη 
μεταβίβαση κυριότητας των ΔΔΙ, την 
αδειοδότηση και την εκμετάλλευση θα 
πρέπει να ισχύουν, κατ’ ελάχιστον, 
προκειμένου να προστατεύονται τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Το αναγκαίο ποσό για την αγορά 
του υπερυπολογιστή θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις επενδύσεις σε βελτιωμένη 
ροή δεδομένων και σύνδεσης με το 
δίκτυο.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Οι πάροχοι της πρωτοβουλίας για 
την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων που 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση πρέπει 
να ανταγωνίζονται με ίσους όρους και να 
υπόκεινται όλοι στους ίδιους κανόνες.



Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30β) Για να διασφαλιστεί η συνέπεια και 
να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις με 
άλλες υπάρχουσες πρωτοβουλίες στον 
τομέα της υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων και των μαζικών δεδομένων, 
ιδίως με τις συμβατικές συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε υπολογιστές 
υψηλών επιδόσεων και σε μαζικά 
δεδομένα, που συστάθηκε το 2014 και 
την PRACE, οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα 
πρέπει να εξορθολογιστούν με 
ενσωμάτωσή τους στην κοινή επιχείρηση 
στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης σε δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του προγράμματος του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους κανόνες του εν 
λόγω προγράμματος.

(32) Θα πρέπει να επιδιωχθεί η 
διοικητική απλοποίηση και να 
αποφεύγεται η συνύπαρξη διαφορετικών 
κανόνων στο εσωτερικό της ίδιας κοινής 
επιχείρησης. Θα πρέπει να ισχύει ένα 
ενιαίο σύνολο κανόνων για όλες τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, 
αντί για τη συνύπαρξη των κανόνων του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
κανόνων της ΔΣΕ.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Όλες οι προσκλήσεις υποβολής (40) Όλες οι προσκλήσεις υποβολής 



προτάσεων και οι προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών στο πλαίσιο της κοινής 
επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη διάρκεια του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζων 2020» και του 
προγράμματος του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», κατά 
περίπτωση, με εξαίρεση δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις.

προτάσεων και οι προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών στο πλαίσιο της κοινής 
επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη διάρκεια του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζων 2020» και του 
προγράμματος του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», κατά 
περίπτωση, με εξαίρεση δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις. Για την 
περίοδο που δεν καλύπτεται από το 
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» και 
τον μηχανισμό «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», θα πρέπει να γίνουν 
κατάλληλες προσαρμογές λαμβάνοντας 
υπόψη το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 
2020, με σκοπό τη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 
είναι σημαντική για την ανάπτυξη του 
υπολογιστικού νέφους και το πλήρες 
δυναμικό της μπορεί να υλοποιηθεί μόνο 
όταν τα δεδομένα μπορούν να 
κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την 
Ένωση με σαφείς κανόνες.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41β) Επιπλέον, το δίκαιο της Ένωσης για 
την προστασία δεδομένων, την 
ιδιωτικότητα και την ασφάλεια θα πρέπει 
να ισχύει για οποιονδήποτε 
υπερυπολογιστή τον οποίο κατέχει εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει η κοινή επιχείρηση 
ή για οποιονδήποτε υπερυπολογιστή που 
διαθέτει χρόνο πρόσβασης στην κοινή 



επιχείρηση.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41γ) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να 
εγγυάται ότι οι υπερυπολογιστές της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην 
Ένωση είναι προσβάσιμοι αποκλειστικά 
από οντότητες που συμμορφώνονται με 
το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία 
δεδομένων, το απόρρητο και την 
ασφάλεια.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41δ) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να 
εγγυάται ότι οι υπερυπολογιστές της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην 
Ένωση είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά σε 
οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε 
κράτη μέλη ή σε συνδεδεμένες χώρες που 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την 
ασφάλεια.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41ε) Όπου αρμόζει, θα πρέπει να 
προωθηθεί η διεθνής συνεργασία με 
τρίτες χώρες και μεταξύ των χωρών που 
συμμετέχουν. Πρόσβαση σε 



υπερυπολογιστές εντός της Ένωσης δεν 
θα πρέπει να παρέχεται σε οντότητες που 
είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, 
εκτός εάν οι εν λόγω χώρες παρέχουν 
αμοιβαία πρόσβαση στους δικούς τους 
υπερυπολογιστές. Θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η εκμετάλλευση των 
δεδομένων των υπερυπολογιστών στην 
Ένωση, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται 
η συμμόρφωση με την ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την 
ασφάλεια.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «οντότητα υποδοχής»: νομική 
οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος 
που μετέχει στην κοινή επιχείρηση, η 
οποία διαθέτει εγκαταστάσεις για την 
εγκατάσταση και λειτουργία 
υπερυπολογιστή προεξακλίμακας·

(7) «οντότητα υποδοχής»: νομική 
οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος 
που μετέχει στην κοινή επιχείρηση, η 
οποία διαθέτει εγκαταστάσεις για την 
εγκατάσταση και λειτουργία 
υπερυπολογιστή πετακλίμακας ή 
προεξακλίμακας·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχει υποδομή υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων και δεδομένων 
τελευταίας τεχνολογίας στους επιστήμονες, 
στη βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα 
της Ένωσης ή συνδεδεμένης χώρας του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και να 
στηρίζει την ανάπτυξη των τεχνολογιών 
και των εφαρμογών της σε ευρύ φάσμα 
πεδίων·

α) να παρέχει υποδομή υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων και δεδομένων 
τελευταίας τεχνολογίας στους επιστήμονες 
και τους ερευνητές, στη βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, και στον 
δημόσιο τομέα της Ένωσης ή 
συνδεδεμένης χώρας του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και να στηρίζει την 
ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 
εφαρμογών της σε ευρύ φάσμα πεδίων, 



όπως υγειονομική περίθαλψη, ενέργεια, 
έξυπνες πόλεις, αυτόνομες μεταφορές, 
διάστημα, ασφάλεια και άμυνα·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχει το πλαίσιο για την αγορά 
μιας ολοκληρωμένης, παγκόσμιας κλάσης 
υποδομής υπερυπολογιστών 
προεξακλίμακας και δεδομένων στην 
Ένωση·

β) να παρέχει το πλαίσιο για την αγορά 
μιας ολοκληρωμένης, παγκόσμιας κλάσης 
υποδομής υπερυπολογιστών 
προεξακλίμακας και δεδομένων στην 
Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω της 
υποστήριξης της απόκτησης 
υπερυπολογιστών πετακλίμακας από τα 
συμμετέχοντα κράτη·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να στηρίζει την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου οικοσυστήματος 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην 
Ένωση που θα καλύπτει το σύνολο των 
τμημάτων της επιστημονικής και 
βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, και 
κυρίως το υλισμικό, το λογισμικό, τις 
εφαρμογές, τις υπηρεσίες, τον σχεδιασμό, 
τις διασυνδέσεις, την τεχνογνωσία και τις 
δεξιότητες.

δ) να στηρίζει την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου οικοσυστήματος 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην 
Ένωση που θα καλύπτει το σύνολο των 
τμημάτων της επιστημονικής και 
βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, και 
κυρίως το υλισμικό, το λογισμικό, τις 
εφαρμογές, τις υπηρεσίες, τον σχεδιασμό, 
τις διασυνδέσεις, την τεχνογνωσία και τις 
δεξιότητες, προκειμένου να ενισχυθεί η 
Ένωση ως παγκόσμιο κέντρο 
καινοτομίας, συμβάλλοντας στην 
ανταγωνιστικότητα και στη βελτίωση 
των ικανοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)



Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) να επιτρέπει συνέργειες και να 
παρέχει προστιθέμενη αξία συνεργασίας 
μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών 
μελών και λοιπών φορέων·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) να συνδέεται με τις υφιστάμενες 
συμβατικές συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και τα 
μαζικά δεδομένα, ώστε να 
δημιουργούνται συνέργειες και 
ολοκλήρωση.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να αναλάβει την οικοδόμηση και 
λειτουργία μιας πρωτοπόρας, 
ολοκληρωμένης υποδομής 
υπερυπολογιστών και δεδομένων σε 
ολόκληρη την Ένωση, αφενός ως 
αναγκαίας προϋπόθεσης της 
επιστημονικής αριστείας και, αφετέρου, 
για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και 
του δημόσιου τομέα και για την ενίσχυση 
των δυνατοτήτων καινοτομίας και της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, ώστε να 
επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση και 
αύξηση της απασχόλησης στην Ένωση·

δ) να αναλάβει την οικοδόμηση και 
λειτουργία μιας πρωτοπόρας, 
ολοκληρωμένης υποδομής 
υπερυπολογιστών και δεδομένων σε 
ολόκληρη την Ένωση, όπου η εν λόγω 
υποδομή έχει σχεδιαστεί να είναι 
αποδοτική για επιστημονικούς σκοπούς 
και παρέχει μια αναγκαία προϋπόθεση για 
την επιστημονική αριστεία και για την 
ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και του 
δημόσιου τομέα και για την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων καινοτομίας και της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, ώστε να 
επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση και 
αύξηση της απασχόλησης στην Ένωση·



Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να παρέχει πρόσβαση σε υποδομές 
και υπηρεσίες που βασίζονται στην 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων σε ευρύ 
φάσμα χρηστών από την ερευνητική και 
επιστημονική κοινότητα, καθώς και από τη 
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, και από τον δημόσιο τομέα, 
αναφορικά με νέες και αναδυόμενες 
εφαρμογές και υπηρεσίες έντασης 
δεδομένων και υπολογισμών·

ε) να παρέχει πρόσβαση σε υποδομές 
και υπηρεσίες που βασίζονται στην 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων σε ευρύ 
φάσμα χρηστών από την ερευνητική και 
επιστημονική κοινότητα, καθώς και από τη 
βιομηχανία, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
τις ΜΜΕ, και από τον δημόσιο τομέα, 
αναφορικά με νέες και αναδυόμενες 
εφαρμογές και υπηρεσίες έντασης 
δεδομένων και υπολογισμών για μη 
στρατιωτικούς σκοπούς·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 
έρευνας και ανάπτυξης και της υλοποίησης 
συστημάτων υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων εξακλίμακας, ώστε να ενισχυθεί 
η αλυσίδα παροχής ψηφιακής τεχνολογίας 
στην Ένωση και να καταστεί δυνατή η 
αγορά υπερυπολογιστών κορυφαίας 
κλάσης από την κοινή επιχείρηση·

στ) να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 
έρευνας και ανάπτυξης και της υλοποίησης 
συστημάτων υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων εξακλίμακας, ώστε να ενισχυθεί 
η αλυσίδα παροχής ψηφιακής τεχνολογίας 
στην Ένωση και να καταστεί δυνατή η 
αγορά υπερυπολογιστών παγκόσμιας 
κλάσης από την κοινή επιχείρηση·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) να διασυνδέσει και να συνενώσει 
περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
υπερυπολογιστές υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων και άλλα υπολογιστικά 
συστήματα, κέντρα δεδομένων και σχετικό 
με αυτά λογισμικό και εφαρμογές·

η) να διασυνδέσει και να συνενώσει 
περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
υπερυπολογιστές υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων και άλλα υπολογιστικά 
συστήματα, κέντρα δεδομένων και σχετικό 
με αυτά λογισμικό και εφαρμογές, χωρίς 



να θέτει σε κίνδυνο την προστασία 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) να αυξήσει το δυναμικό καινοτομίας 
της βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, με τη 
χρήση προηγμένων υποδομών και 
υπηρεσιών υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων·

θ) να αυξήσει το δυναμικό καινοτομίας 
της βιομηχανίας, ιδίως των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, καθώς και 
των ερευνητικών και των επιστημονικών 
κοινοτήτων, με τη χρήση προηγμένων 
υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εθνικών κέντρων 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και 
υπερυπολογιστικών κέντρων·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) να βελτιώσει την εμπέδωση της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και να 
συμβάλει στον περιορισμό της έλλειψης 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων·

ι) να βελτιώσει την εμπέδωση της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και να 
συμβάλει στον περιορισμό της έλλειψης 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, 
ενθαρρύνοντας την απόκτηση προσόντων 
και μια ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών 
και γυναικών στην επαγγελματική 
σταδιοδρομία στον τομέα υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η κοινή επιχείρηση αναθέτει τη (1) Η κοινή επιχείρηση αναθέτει τη 



λειτουργία κάθε μεμονωμένου 
υπερυπολογιστή προεξακλίμακας που έχει 
στην κυριότητά της σε οντότητα υποδοχής 
που επιλέγεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της κοινής επιχείρησης που 
προβλέπονται στο άρθρο 11.

λειτουργία κάθε μεμονωμένου 
υπερυπολογιστή πετακλίμακας ή 
προεξακλίμακας που έχει στην κυριότητά 
της σε οντότητα υποδοχής που 
εκπροσωπεί μία ή περισσότερες 
συμμετέχουσες χώρες και επιλέγεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής 
επιχείρησης που προβλέπονται στο άρθρο 
11.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι υπερυπολογιστές προεξακλίμακας 
εγκαθίστανται σε συμμετέχοντα κράτη που 
είναι κράτη μέλη της Ένωσης. Ένα κράτος 
μέλος δεν φιλοξενεί περισσότερους από 
έναν υπερυπολογιστές προεξακλίμακας.

(2) Οι υπερυπολογιστές πετακλίμακας ή 
προεξακλίμακας εγκαθίστανται σε 
συμμετέχοντα κράτη που είναι κράτη μέλη 
της Ένωσης. Ένα κράτος μέλος δεν 
φιλοξενεί περισσότερους από έναν 
υπερυπολογιστές προεξακλίμακας.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οντότητα υποδοχής επιλέγεται από 
το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης, βάσει, μεταξύ άλλων, των 
ακόλουθων κριτηρίων:

(3) Η οντότητα υποδοχής επιλέγεται 
μέσω δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας 
από το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης, βάσει, μεταξύ άλλων, των 
ακόλουθων κριτηρίων:

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της πείρας της οντότητας υποδοχής 
στην εγκατάσταση και λειτουργία 

γ) της πείρας της οντότητας υποδοχής 
στην εγκατάσταση, λειτουργία και 



παρόμοιων συστημάτων· συντήρηση παρόμοιων συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
ζήτησης του υπερυπολογιστή·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) του υψηλού επιπέδου προστασίας 
δεδομένων, ιδιωτικότητας και 
κυβερνοασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
υπερσύγχρονης διαχείρισης κινδύνων και 
απειλών και της ανθεκτικότητας σε 
κυβερνοεπιθέσεις·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Μόλις επιλεγούν οι φορείς 
υποδοχής, η κοινή επιχείρηση 
εξασφαλίζει συνέργειες με τα ΕΔΕΤ.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει 
τις γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης και 
μπορεί να καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις 
πρόσβασης για διαφορετικές κατηγορίες 
χρηστών ή εφαρμογών. Η ποιότητα των 
υπηρεσιών πρέπει να είναι ίδια για όλους 
τους χρήστες.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει 
τις γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης και 
μπορεί να καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις 
πρόσβασης για διαφορετικές κατηγορίες 
χρηστών ή εφαρμογών. Η ποιότητα των 
υπηρεσιών πρέπει να είναι ίδια για όλους 
τους χρήστες, αλλά μπορούν να οριστούν 
εκ των προτέρων κριτήρια 
προτεραιότητας χωρίς να διακυβεύεται η 
πρόσβαση όλων των δυνητικών χρηστών 



και εφαρμογών.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Με την επιφύλαξη διεθνών 
συμφωνιών που συνάπτει η Ένωση, χρόνος 
πρόσβασης παραχωρείται μόνο σε χρήστες 
που κατοικούν, είναι εγκατεστημένοι ή 
βρίσκονται σε κράτος μέλος ή χώρα 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», εκτός εάν, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, αποφασιστεί 
διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο, 
λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων 
της Ένωσης.

(3) Με την επιφύλαξη διεθνών 
συμφωνιών που συνάπτει η Ένωση, χρόνος 
πρόσβασης παραχωρείται μόνο σε χρήστες 
που κατοικούν, είναι εγκατεστημένοι ή 
βρίσκονται σε κράτος μέλος ή χώρα 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», εκτός εάν, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως 
όσον αφορά τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει διεθνείς συμφωνίες για 
επιστημονική συνεργασία και, κατά 
περίπτωση, εάν έχουν χορηγήσει 
αμοιβαία πρόσβαση στον υπερυπολογιστή 
τους, αποφασιστεί διαφορετικά από το 
διοικητικό συμβούλιο, λαμβανομένων 
υπόψη των συμφερόντων της Ένωσης.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της 
Ένωσης σε κάθε υπερυπολογιστή 
προεξακλίμακας είναι ευθέως ανάλογο 
προς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στο κόστος αγοράς του σε σχέση 
με το συνολικό κόστος αγοράς και 
λειτουργίας του υπερυπολογιστή 
προεξακλίμακας. Το διοικητικό συμβούλιο 
καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης στο 
μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της 
Ένωσης.

Το μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της 
Ένωσης σε κάθε υπερυπολογιστή 
προεξακλίμακας είναι ευθέως ανάλογο 
προς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στο κόστος αγοράς του σε σχέση 
με το συνολικό κόστος αγοράς και 
λειτουργίας του υπερυπολογιστή 
προεξακλίμακας. Η πρόσβαση στο μερίδιο 
του χρόνου της Ένωσης εστιάζεται 
αποκλειστικά σε εφαρμογές μη 
στρατιωτικού χαρακτήρα. Το διοικητικό 
συμβούλιο καθορίζει τα δικαιώματα 
πρόσβασης στο μερίδιο του χρόνου 
πρόσβασης της Ένωσης.



Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η συνεισφορά από κάθε συμμετέχον 
κράτος για το κόστος του χρόνου 
πρόσβασης δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Έως την 30ή Ιουνίου 2022 η 
Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα 
διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης, μέσω της οποίας θα 
εκτιμήσει ιδίως το επίπεδο συμμετοχής και 
συμβολής στις δράσεις, από τα 
συμμετέχοντα κράτη, τα ιδιωτικά μέλη και 
τις συνιστώσες οντότητες και τις 
συνδεδεμένες οντότητες, όπως επίσης και 
από άλλες νομικές οντότητες. Η Επιτροπή 
θα καταρτίσει έκθεση για την εν λόγω 
αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης και τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
θα αποστείλει την εν λόγω έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(1) Έως την 30ή Ιουνίου 2022 η 
Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα 
διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης, μέσω της οποίας θα 
εκτιμήσει ιδίως το επίπεδο συμμετοχής και 
συμβολής στις δράσεις, από τα 
συμμετέχοντα κράτη, τα ιδιωτικά μέλη και 
τις συνιστώσες οντότητες και τις 
συνδεδεμένες οντότητες, καθώς και την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία γενικότερα, όπως 
επίσης και από άλλες νομικές οντότητες. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να 
προσδιορίσει πιθανώς άλλες ανάγκες 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτίμησης της κατάστασης για ειδικούς 
τομείς ως προς τη δυνατότητά τους να 
έχουν πλήρη πρόσβαση και χρήση των 
δυνατοτήτων που παρέχει η υπολογιστική 
υψηλών επιδόσεων. Η Επιτροπή θα 
καταρτίσει έκθεση για την εν λόγω 
αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης και τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
θα αποστείλει την εν λόγω έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.



Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η αξιολόγηση θα καλύωει 
εμπορικές υπηρεσίες όπως αναφέρεται 
στο άρθρο βάσει της πραγματικής 
χρήσης·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κινεί και διαχειρίζεται τη διαδικασία 
για την αγορά των υπερυπολογιστών 
προεξακλίμακας, αξιολογεί τις ληφθείσες 
προσφορές, χορηγεί τη χρηματοδότηση 
εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, 
παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης 
και διαχειρίζεται τις συμβάσεις·

γ) κινεί και διαχειρίζεται τη διαδικασία 
για την αγορά των υπερυπολογιστών 
προεξακλίμακας με ανοιχτό και διαφανή 
τρόπο, με τη χρήση ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, αξιολογεί τις 
ληφθείσες προσφορές, χορηγεί τη 
χρηματοδότηση εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων, παρακολουθεί την 
εκτέλεση της σύμβασης και διαχειρίζεται 
τις συμβάσεις·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιλέγει την οντότητα υποδοχής των 
υπερυπολογιστών προεξακλίμακας, 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 11 
του παρόντος κανονισμού·

δ) επιλέγει την οντότητα υποδοχής των 
υπερυπολογιστών προεξακλίμακας, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 
και με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος 
κανονισμού·



Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) παρέχει χρηματοδοτική στήριξη, 
κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, 
εστιάζοντας σε εφαρμογές, δραστηριότητες 
προβολής, δράσεις ευαισθητοποίησης και 
σε δραστηριότητες επαγγελματικής 
ανάπτυξης με σκοπό την προσέλκυση 
ανθρώπινων πόρων στην υπολογιστική 
υψηλών επιδόσεων, καθώς και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της 
σχεδιαστικής τεχνογνωσίας του 
οικοσυστήματος,

θ) παρέχει χρηματοδοτική στήριξη, 
κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, 
εστιάζοντας σε εφαρμογές, δραστηριότητες 
προβολής, δράσεις ευαισθητοποίησης και 
σε δραστηριότητες επαγγελματικής 
ανάπτυξης και αναπροσανατολισμού με 
σκοπό την προσέλκυση ανθρώπινων 
πόρων στην υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων, την προώθηση μιας 
ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και 
γυναικών, καθώς και την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων και της σχεδιαστικής 
τεχνογνωσίας του οικοσυστήματος·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 6 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει 
πρόεδρο για θητεία δύο ετών. Η θητεία του 
προέδρου παρατείνεται μόνο μία φορά, 
κατόπιν απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου.

(5) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει 
πρόεδρο μεταξύ των μελών του για θητεία 
δύο ετών. Η θητεία του προέδρου 
παρατείνεται μόνο μία φορά, κατόπιν 
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 8 – σημείο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των υποψηφίων 
καταρτίζεται με σκοπό την εξασφάλιση 
ίσης εκπροσώπησης και ίσων ευκαιριών 
για άνδρες και γυναίκες.



Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 10– σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η συμβουλευτική ομάδα για την 
έρευνα και την καινοτομία απαρτίζεται 
από δώδεκα μέλη κατ’ ανώτατο όριο, εκ 
των οποίων έξι μέλη κατ’ ανώτατο όριο 
διορίζονται από τα ιδιωτικά μέλη και έξι 
μέλη κατ’ ανώτατο όριο διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό 
συμβούλιο καθορίζει τα συγκεκριμένα 
κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των 
μελών που διορίζει.

(2) Η συμβουλευτική ομάδα για την 
έρευνα και την καινοτομία απαρτίζεται 
από είκοσι μέλη κατ’ ανώτατο όριο, εκ των 
οποίων οκτώ μέλη κατ’ ανώτατο όριο 
διορίζονται από τα ιδιωτικά μέλη και 
δώδεκα μέλη κατ’ ανώτατο όριο 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τα 
συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαδικασία 
επιλογής των μελών που διορίζει.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινή επιχείρηση εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο για 
την προστασία δεδομένων και την 
ιδιωτικότητα.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 23 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης θεσπίζει κανόνες για την 
πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων 
συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της, τα 
όργανα και το προσωπικό της. Στους εν 
λόγω κανόνες περιλαμβάνονται διατάξεις 
με σκοπό την αποφυγή σύγκρουσης 
συμφερόντων όσον αφορά τους 
εκπροσώπους των μελών της κοινής 
επιχείρησης που υπηρετούν ως μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης θεσπίζει κανόνες για την 
πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων 
συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της, τα 
όργανα και το προσωπικό της σύμφωνα με 
τις βέλτιστες πρακτικές της Ένωσης. 
Στους εν λόγω κανόνες περιλαμβάνονται 
επίσης διατάξεις με σκοπό την αποφυγή 
σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά 
τους εκπροσώπους των μελών της κοινής 
επιχείρησης που υπηρετούν ως μέλη του 



διοικητικού συμβουλίου.


