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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

Μαρίγια ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 

Ορισθείσα επίτροπο Καινοτομίας και Νεολαίας 

 

 

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία 

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την ανάδειξή σας σε επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού 

συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα έχετε την ευθύνη; Τι είναι αυτό που σας 

παρακινεί; Πώς θα συνεισφέρετε στην προώθηση του στρατηγικού προγράμματος της 

Επιτροπής; Πώς θα εφαρμόσετε την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και θα 

συμπεριλάβετε την προοπτική του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής του 

χαρτοφυλακίου σας; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή 

μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των 

καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής; 

 

Διατελώ επίτροπος αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία κατά τα τελευταία δύο 

χρόνια και, προηγουμένως, ήμουν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για οκτώ 

χρόνια. Ως ένθερμη Ευρωπαία, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική τιμή από το να 

εργάζομαι για την Ευρώπη, ιδίως στους δύσκολους καιρούς που ζούμε σήμερα. Είμαι 

πεπεισμένη ότι το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την δύναμη της ενότητάς μας. Η 

εκλεγείσα πρόεδρος μου ανέθεσε δύο καθήκοντα. 

Πρώτον, θα μεριμνήσω ώστε το τρίγωνο της γνώσης που σχηματίζουν η εκπαίδευση, η 

έρευνα και η καινοτομία να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας και τους 

ευρύτερους στόχους μας. Στον τομέα αυτό θα εργαστώ, υπό την καθοδήγηση του 

εκτελεστικού αντιπροέδρου, για μια Ευρώπη έτοιμη για τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής 

σε θέματα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και υπό την καθοδήγηση του 

αντιπροέδρου για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας σε θέματα που αφορούν 

την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Έτσι θα στηρίξουμε την 

ανταγωνιστικότητά μας και θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα πρωτοστατήσει στον 

ψηφιακό και κλιματικά ουδέτερο μετασχηματισμό. Η από κοινού αντιμετώπιση αυτών των 

πολιτικών θα εξασφαλίσει ότι όλοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να 

προοδεύσουν στην εξελισσόμενη κοινωνία μας. Αυτό που αρχικά με ώθησε να ασχοληθώ με 

την πολιτική και αποτελεί και σήμερα κίνητρο για μένα, ως ορισθείσα επίτροπο, είναι να 

εργάζομαι προς όφελος των πολιτών μας, χωρίς αποκλεισμούς, σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Δεύτερον, θα εστιάσω την προσοχή μου στις νεότερες γενιές και στις προοπτικές για την 

ενδυνάμωσή τους. Ο πολιτισμός είναι το DNA της Ευρώπης ως προς την πολυμορφία, τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες. Υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου για 

την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, θα εξακολουθήσω να συμβάλλω στην 

προώθησή του, από κοινού με τους Ευρωπαίους δημιουργούς. Η διαφύλαξη της πολιτιστικής 
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μας κληρονομιάς, μεταξύ άλλων και με ψηφιακά μέσα, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο 

επίκεντρο της πολιτικής μου δράσης. 

Οι πολιτικές αυτές συνάδουν με την πείρα που αποκόμισα την τελευταία διετία. 

Συγκεκριμένα, ως επίτροπος αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, 

διαχειρίστηκα ιδίως το τμήμα του προγράμματος «Ορίζων 2020» που αφορά τις ΤΠΕ (13 δισ. 

ευρώ), τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (1 δισ. ευρώ) και το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» (1 δισ. ευρώ, MEDIA). Επιπλέον, διεκπεραίωσα επιτυχώς εργασίες 

που οδήγησαν στην υποβολή της πρότασης για τη δημιουργία του προγράμματος «Ψηφιακή 

Ευρώπη» για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην 

ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας μας στην ευρωπαϊκή 

βιομηχανία. 

Πέραν της χρηματοδότησης, ορισμένες πολιτικές που διαχειρίστηκα αφορούν άμεσα το νέο 

χαρτοφυλάκιό μου. Μια τέτοια περίπτωση είναι, για παράδειγμα, η νέα δέσμη κανόνων για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τον οπτικοακουστικό τομέα, ιδιαίτερης σημασίας 

για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την οποία διαπραγματεύθηκα εξ ονόματος της Επιτροπής. Ένα 

ακόμη παράδειγμα είναι το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο υπέβαλα 

από κοινού με τον επίτροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, και το 

οποίο θα επικαιροποιήσω στην προσεχή θητεία. Ως τελευταίο παράδειγμα παραθέτω τη 

συνεχή προσήλωσή μου στις ψηφιακές δεξιότητες, όπως αποδεικνύεται από τη δημιουργία 

ενός προγράμματος πρακτικής άσκησης, το οποίο χρηματοδοτείται από κονδύλια του 

προγράμματος «Ορίζων 2020» αλλά υλοποιείται μέσω του προγράμματος Erasmus +, το 

οποίο βοήθησε χιλιάδες νεαρούς Ευρωπαίους πτυχιούχους να αποκτήσουν ψηφιακή εμπειρία 

στο εξωτερικό. 

Η ενσωμάτωση και η συμπερίληψη της προοπτικής του φύλου στις πολιτικές αποτελούσε και 

θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής μου δράσης. Κατά την 

προηγούμενη θητεία ανέπτυξα και προώθησα μια στρατηγική με τίτλο «Οι γυναίκες στην 

ψηφιακή εποχή», η οποία συγκεντρώνει δράσεις για την καταπολέμηση των ψηφιακών 

στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και για την προώθηση προτύπων, την ενίσχυση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης των κοριτσιών και των γυναικών στους τομείς της 

επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών και την τόνωση της 

γυναικείας ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Η παρακολούθηση της προσπάθειας αυτής 

διασφαλίζεται μέσω του πίνακα αποτελεσμάτων για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή, που 

αποτελεί μέρος του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας και των εκθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η εκστρατεία μας #DigitalRespect4Her έχει ενισχύσει την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο διαδίκτυο. 

Όλα τα κράτη μέλη και οι διευθύνοντες σύμβουλοι 23 μεγάλων εταιρειών υψηλής 

τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης υπέγραψαν δήλωση για τη δημιουργία ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς στις εταιρείες τους. Στον οπτικοακουστικό τομέα, 

δρομολογήσαμε την παρακολούθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο 

πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA», καθώς και την πρωτοβουλία «Γυναίκες σε 

κίνηση», η οποία περιλαμβάνει κώδικα «ορθής πρακτικής».  

Επίσης, εφάρμοζα ανέκαθεν και με συνέπεια ευρωπαϊκή προσέγγιση στις σχέσεις μας με τους 

διεθνείς εταίρους μας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ενισχύσει τη διάσταση όλων των ψηφιακών 

φακέλων, όπως το ψηφιακό θεματολόγιο για τα Δυτικά Βαλκάνια και η συνεργασία με τις 

χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, την Αφρική και τη Νότια Μεσόγειο. 
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Δεσμεύομαι να συνεχίσω να τηρώ στο ακέραιο τις υποχρεώσεις ανεξαρτησίας, διαφάνειας, 

αμεροληψίας και διαθεσιμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα σεβαστώ πλήρως το γράμμα και το πνεύμα 

της Συνθήκης, και ιδίως την υποχρέωση να ενεργώ προς το ευρωπαϊκό συμφέρον χωρίς να 

δέχομαι υποδείξεις. Θα συνεχίσω να τηρώ τον κώδικα δεοντολογίας των μελών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις διατάξεις του περί σύγκρουσης συμφερόντων. Η δήλωση 

συμφερόντων μου είναι πλήρης και στη διάθεση του κοινού και εάν υπάρξει ανάγκη 

τροποποίησής της θα την επικαιροποιήσω αμέσως, όπως και στην προηγούμενη θητεία. 

 

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Πώς θα εκτιμούσατε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των επιτρόπων; Από ποια 

άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο Κοινοβούλιο για 

τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας; Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις 

είστε διατεθειμένη να αναλάβετε σε σχέση με τη διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη 

συνεργασία και την αποτελεσματική επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και 

των αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες 

ή συνεχιζόμενες διαδικασίες, είστε διατεθειμένη να παρέχετε στο Κοινοβούλιο 

πληροφορίες και έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο; 

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα αναλάβω πλήρως την ευθύνη για τις 

δραστηριότητές μου στους τομείς της αρμοδιότητας μου. Προσδίδω μεγάλη σημασία στην 

αρχή της συλλογικότητας και θα συνεργαστώ πλήρως με τα άλλα μέλη του Σώματος.  

Έχοντας η ίδια εκλεγεί τρεις φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα εξακολουθήσω να 

συνεργάζομαι στενά με το Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές, με σεβασμό και 

αφοσίωση, σε όλα τα στάδια τόσο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής όσο και του πολιτικού 

διαλόγου. 

Είμαι απόλυτα προσηλωμένη στις κατευθυντήριες αρχές που καθιστούν δυνατή την 

αποτελεσματική διοργανική συνεργασία και εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα και τη 

νομιμοποίηση του συστήματος λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Μεταξύ αυτών είναι το ανοικτό 

πνεύμα, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η αποδοτικότητα και η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών. 

Υποστηρίζω πλήρως τις πολιτικές κατευθύνσεις της εκλεγείσας προέδρου και τις επιστολές 

ανάθεσης καθηκόντων, στις οποίες αντικατοπτρίζονται πλήρως οι αρχές αυτές και τονίζεται η 

πρόθεση ενίσχυσης της ειδικής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής. Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα καταβάλλω κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου, με πλήρη σεβασμό στις διατάξεις της 

συμφωνίας-πλαισίου του 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής και της διοργανικής συμφωνίας του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. 

Όπως και κατά την τρέχουσα θητεία, δεσμεύομαι να συμμετάσχω σε όλες τις σχετικές 

συζητήσεις της ολομέλειας, στις συνεδριάσεις των επιτροπών και στους τριμερείς διαλόγους. 

Θα μεριμνήσω ώστε οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχουν 

σε κάθε σημαντική εξέλιξη στους τομείς της αρμοδιότητάς μου, έχοντας πλήρη επίγνωση της 

σημασίας της ίσης μεταχείρισης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως συννομοθετών.  
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Ειδικότερα, θα μεριμνήσω για την τακτική ροή πληροφοριών προς τον πρόεδρο των σχετικών 

κοινοβουλευτικών επιτροπών και την απευθείας επικοινωνία με τα μέλη των επιτροπών και 

θα είμαι διαθέσιμη για διμερείς συναντήσεις. 

Θα μεριμνήσω επίσης ώστε να απαντώνται γρήγορα και με ακρίβεια οι ερωτήσεις των 

βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά μου. Θα παραστώ στην ολομέλεια και/ή στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου όποτε κληθώ να απαντήσω σε ερώτηση ή να ανταποκριθώ σε συγκεκριμένο 

αίτημα. 

Συντάσσομαι με τις πολιτικές κατευθύνσεις της εκλεγείσας προέδρου οι οποίες τονίζουν ότι, 

για να αποκτήσουν και πάλι οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στην Ένωση, τα θεσμικά μας 

όργανα θα πρέπει να είναι ανοικτά και άμεμπτα σε θέματα διαφάνειας. 

Επομένως, δεσμεύομαι πλήρως να εφαρμόσω τις ευρείας εμβέλειας διατάξεις περί διαφάνειας 

και ροής πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και στη διοργανική συμφωνία για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου. Θα μεριμνήσω ιδίως για την τήρηση των διατάξεων αυτών 

κατά τους διαρθρωμένους διαλόγους και τις άλλες επαφές μου με τις επιτροπές του 

Κοινοβουλίου.  

Θα συνεχίσω επίσης τις προσπάθειες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τον ρόλο της 

Επιτροπής στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, κυρίως επιδιώκοντας πολυάριθμους διαλόγους με 

τους πολίτες. Επιπλέον, οι προτάσεις πολιτικής και η υλοποίηση των προγραμμάτων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου θα βασίζονται σε κατάλληλες διαβουλεύσεις με 

εμπειρογνώμονες και με το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας.   

Προσυπογράφω πλήρως την υποστήριξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου την οποία εξέφρασε η εκλεγείσα πρόεδρος, καθώς και τη δέσμευση της 

Επιτροπής ότι θα δίδει συνέχεια, με νομοθετική πράξη, στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου 

που έχουν εγκριθεί με πλειοψηφία των μελών του, έχοντας πλήρη σεβασμό προς τις αρχές της 

αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης του νομοθετικού έργου. 

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του προσεχούς Σώματος για εκτεταμένη συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συνεργαστώ στενά με το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της 

συζήτησης των ψηφισμάτων βάσει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ. Δεσμεύομαι να συνεργαστώ 

στενά με τις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και να είμαι δραστήρια και παρούσα κατά 

την εκπόνηση των ψηφισμάτων βάσει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ. Πιστεύω ακράδαντα ότι με 

τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί ο διάλογος και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και το αίσθημα της 

συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.  

Θα διασφαλίσω επίσης την τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως πριν 

από μείζονος σημασίας γεγονότα και σε καίρια στάδια διεθνών διαπραγματεύσεων σε τομείς 

της αρμοδιότητάς μου.  

Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η παροχή πληροφοριών και εγγράφων αποτελεί 

ουσιαστική παράμετρο για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, δεσμεύομαι να εφαρμόζω πλήρως τις 

σχετικές διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και της 

διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Θα διασφαλίσω τον 
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σεβασμό της ισότητας των συννομοθετών ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών στους τομείς 

της αρμοδιότητάς μου. 

 

Ερωτήσεις από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας: 

1. Χαρτοφυλάκιο 

Εκπαίδευση. Δική σας ευθύνη είναι, μέχρι το έτος 2025 να έχετε υλοποιήσει τον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Πώς θα καταφέρετε, ώστε τα μέτρα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα να υλοποιηθούν με χειροπιαστές δράσεις και ποια περαιτέρω μέτρα 

προτίθεστε να λάβετε προς τον σκοπό αυτό; Πώς βλέπετε το μέλλον της ενωσιακής 

πολιτικής στον τομέα των ψηφιακών ικανοτήτων και του γραμματισμού στα μέσα 

επικοινωνίας και ποια είναι τα επόμενα βήματα για το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή 

Εκπαίδευση; Σας έχει ανατεθεί να επιτύχετε τον τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του 

Erasmus+ στο επόμενο ΠΔΠ, το δε Erasmus+ προορίζεται να γίνει πιο συμμετοχικό και 

πιο ανοικτό στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα γίνει όντως 

η αύξηση προϋπολογισμού στο νέο ΠΔΠ και πώς ακριβώς θα κάνετε πιο συμμετοχικό το 

Erasmus+ ; Πώς θα στηρίξετε μια πιο συντονισμένη πολιτική στάση απέναντι στην 

εκπαίδευση και την έρευνα στα πανεπιστήμια της ΕΕ; Τέλος, ποιο είναι το όραμά σας 

για την μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ;  

 

Βασικό στοιχείο της επιστολής ανάθεσης καθηκόντων μου είναι να ηγηθώ των εργασιών για 

να γίνει πραγματικότητα ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης. Σεβόμενη πλήρως τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Συνθήκη στον τομέα της εκπαίδευσης, θα συνεργαστώ 

πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τους εκπαιδευτικούς φορείς. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ένθερμα τον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Εκπαίδευσης· οι άξονες προτεραιότητας των εργασιών για την υλοποίησή του 

προσδιορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2017. Η δυναμική αυτή 

παραμένει πολύ ισχυρή. Επομένως, θα αξιοποιήσω πλήρως το πλαίσιο της ΕΕ για την 

ανταλλαγή απόψεων, τη σύγκριση, τη συγκριτική αξιολόγηση και την αμοιβαία μάθηση όσον 

αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, οι οποίες είναι, σε μεγάλο βαθμό, κοινές. Θα εστιάσω την προσοχή μου στην 

εξασφάλιση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας και καινοτόμα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Θα εργαστώ με σκοπό να αρθούν οι φραγμοί που παρεμποδίζουν τη μάθηση σε 

άλλη χώρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εκπαιδευομένων, όπως, για παράδειγμα, η 

απουσία ευρωπαϊκής κάρτας σπουδαστή. Θα προωθήσω τη διασυνοριακή μαθησιακή 

κινητικότητα και τη συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδίως μέσω της 

περαιτέρω ανάπτυξης του πρώτου πιλοτικού έργου για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Θα 

συνεχίσω τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει σχετικά με τις βασικές ικανότητες, την ποιοτική 

προσχολική εκπαίδευση, την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων και μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και την εκμάθηση γλωσσών.  

Όσον αφορά το Erasmus, θα εργαστώ σκληρά για να επιτύχω τον τριπλασιασμό του 

προϋπολογισμού, όπως ζήτησε η εκλεγείσα πρόεδρος, ανταποκρινόμενη στις επιθυμίες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού θα είναι επίσης 

ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του συμμετοχικού χαρακτήρα του 

προγράμματος. Μεταξύ των μέτρων θα περιλαμβάνονται οι στοχευμένες επιχορηγήσεις για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, πιο ευέλικτες μορφές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

ανθρώπων από μειονεκτικό περιβάλλον και στοχευμένα μέτρα διάδοσης του προγράμματος. 

Επιπλέον, θα διερευνήσω τις δυνατότητες, εντός των διαρθρωτικών ταμείων και του 
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προγράμματος InvestEU, για τη στήριξη των κρατών μελών στην παροχή υψηλής ποιότητας 

και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης, σύμφωνα με την πρώτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Λόγω της ταχύτητας και του εύρους του ψηφιακού μετασχηματισμού, πρέπει να εντείνουμε 

επειγόντως τη δράση μας όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Το 43 % του πληθυσμού της 

ΕΕ έχει χαμηλά επίπεδα ψηφιακής εκπαίδευσης και το 17 % δεν διαθέτει ψηφιακές 

δεξιότητες, γεγονός που εκθέτει τα άτομα αυτά σε σοβαρό κίνδυνο αποκλεισμού. Η 

εκλεγείσα πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι ο τομέας αυτός αποτελεί προτεραιότητά μας. 

Πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αναβαθμιστεί το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με μελέτες, η προσπάθεια αυτή πρέπει να εστιάσει ιδιαίτερα στους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να 

αξιοποιήσουν την τεχνολογία για την υποστήριξη της εργασίας τους. Αν κατορθώσουμε να 

βελτιώσουμε την ψηφιακή ικανότητα και αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών, θα μπορέσουν 

και εκείνοι με τη σειρά τους να εφοδιάσουν τους νέους με τις ψηφιακές δεξιότητες που 

χρειάζονται, τόσο για την επαγγελματική τους ζωή όσο και για τη συμμετοχή τους στην 

κοινωνία.  

Η διεύρυνση των ευκαιριών ψηφιακής εκπαίδευσης είναι μία ακόμη προτεραιότητα. Πρέπει 

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να είναι έτοιμα για την ψηφιακή εποχή στο πλαίσιο μιας 

προοπτικής δια βίου μάθησης. Θα επικεντρωθώ ιδίως σε ευκαιρίες όπως τα μαζικά ανοικτά 

διαδικτυακά μαθήματα, ώστε να προσεγγίζουν αυτά όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. 

Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έξυπνα την ψηφιακή τεχνολογία για να ενισχύσουμε την 

αποτελεσματικότητα και τη συμμετοχικότητα της εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, ο κύριος στόχος όλων των προσπαθειών μας πρέπει να είναι ο εφοδιασμός των νέων 

γενεών με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, για 

παράδειγμα, μέσω της εστίασης στον ψηφιακό γραμματισμό, την επιστήμη υπολογιστών και 

την πληροφορική για όλους, ώστε τα παιδιά και οι νέοι να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν 

με κριτικό πνεύμα την ψηφιακή τεχνολογία – τόσο ως προς τις υποσχέσεις της όσο και ως 

προς τους κινδύνους της. Ο κόσμος είναι ήδη ψηφιακός, όπως συμβαίνει ήδη με τα παιδιά 

μας, αλλά η εκπαίδευσή μας δεν είναι ακόμη ψηφιακή.  

Η έρευνα και η εκπαίδευση είναι αλληλένδετες. Είναι αδύνατο να υπάρξει έρευνα αιχμής 

χωρίς υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασμό με την κατάλληλη 

νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης που θα οδηγήσουν στην αναζήτηση νέων ανακαλύψεων. Η 

έρευνα είναι η φυσική συνέχεια του φάσματος της δια βίου μάθησης. Είναι γεγονός ότι τα 

περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται τόσο 

στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα, ενώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων κινητικότητας 

υπάρχει διασύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα. Τα νέα προγράμματα θα προσφέρουν 

ακόμη περισσότερες συνέργειες. Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου αρμόδιας για 

την εκπαίδευση και για την έρευνα, θα δώσω σαφείς κατευθύνσεις για την περαιτέρω 

σύνδεση των δύο τομέων πολιτικής, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Εν ολίγοις, το μακροπρόθεσμο όραμά μου για την εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ είναι βαθιά 

ριζωμένο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Συμμερίζομαι πλήρως το φιλόδοξο πολιτικό 

όραμα της δημιουργίας ενός χώρου όπου δεν υπάρχουν φραγμοί στη μάθηση, τις σπουδές ή 

την έρευνα, όπου οι σπουδές ή η εργασία σε άλλη χώρα θα αποτελούν συνήθη πρακτική για 

τους περισσότερους σπουδαστές και εκπαιδευτικούς και όπου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα 

προσφέρουν υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για όλους. 
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Πολιτισμός. Σας έχει ανατεθεί η περαιτέρω προώθηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου 

για τον πολιτισμό. Πώς θα κάνετε ώστε να υπάρξει μια συντονισμένη ενωσιακή πολιτική 

και μια συντονισμένη χρηματοδότηση για τον πολιτισμό, και ποια μέτρα απαιτούνται 

προς τον σκοπό αυτό; Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη, πιο φιλόδοξη ενωσιακή πολιτιστική 

στρατηγική; Πώς θα επιτύχετε μια μεγαλύτερη προβολή της ενωσιακής πολιτιστικής 

πολιτικής και μια ενεργό συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

2018; Πώς θα πετύχετε ώστε η ενωσιακή πολιτική να σέβεται και να προάγει την 

πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία; Στη δική σας ευθύνη υπάγεται επίσης η 

προώθηση των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Ποια περαιτέρω 

ενωσιακά μέτρα θεωρείτε απαραίτητα για να στηριχθούν αυτοί οι κλάδοι;  

 

Ο συντονισμός της πολιτικής και της χρηματοδότησης για τον πολιτισμό είναι πράγματι 

ουσιαστικής σημασίας, καθώς ο πολιτισμός άπτεται πολλών τομέων πολιτικής, από την 

εκπαίδευση στην έρευνα, από την κοινωνική συνοχή στις εξωτερικές σχέσεις. Σημαντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση για τον πολιτισμό διατίθεται και σε άλλα προγράμματα. Για 

παράδειγμα, κατά την περίοδο 2014-2020, η συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση για τον 

πολιτισμό από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ανέρχεται σε ποσό άνω των 

9 δισ. ευρώ, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τις χρηματοδοτικές ικανότητες του 

προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεργαστώ στενά με το Σώμα 

των επιτρόπων, καθώς και με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, για να διασφαλίσω ότι οι 

επενδύσεις στον πολιτισμό δίνουν τη δέουσα έμφαση στις ολοκληρωμένες στρατηγικές 

τοπικής ανάπτυξης. 

Οι στόχοι και οι αρχές που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον πολιτισμό θα 

μας καθοδηγήσουν στο έργο μας σε όλους τους τομείς και σε όλες τις υπηρεσίες πολιτικής.  

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα του 

τρόπου με τον οποίο οι συνέργειες μεταξύ διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ 

μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος των κοινοτήτων, σε επίπεδο ατομικό, στις τοπικές 

κοινότητες, στις περιφέρειες, στις πόλεις και, ορισμένες φορές, σε ολόκληρα κράτη. Το 

Ευρωπαϊκό Έτος αποσκοπούσε στην επίτευξη ενός σαφούς στόχου: της προώθησης της 

κοινής μας ευρωπαϊκής κληρονομιάς ως πόρου για την Ευρώπη. 15 Οι υπηρεσίες της 

Επιτροπής συνέβαλαν στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Έτους, και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

σκοπεύω να δώσω συνέχεια στην επιτυχία αυτή: με συνεργασία, ένωση δυνάμεων και 

μεγιστοποίηση κάθε συνεισφοράς. Θα προσανατολίσω την πολιτική μου με γνώμονα τη 

συμβολή της κληρονομιάς στην αντιμετώπιση των πιεστικών ζητημάτων της εποχής μας, 

ιδίως εκείνων που αφορούν την ένταξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. 

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει συμβάλει σημαντικά στην 

αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενωσιακή πολιτιστική πολιτική και στην 

ενίσχυση της προβολής της. Είχε απήχηση σε εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και ανέδειξε 

τη σημασία του πολιτισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Πιστεύω ότι μπορούμε να αντλήσουμε 

διδάγματα από την εμπειρία αυτή. Θα εξετάσω κατά πόσον μπορεί να βελτιωθεί η προβολή 

ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τα διάφορα βραβεία που χρηματοδοτούνται επί του 

παρόντος στον τομέα του πολιτισμού. Για να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες 

δημιουργικότητας που διαθέτει η Ευρώπη, πρέπει να αναδείξουμε τη δημιουργικότητα ως 

ικανότητα βασική για την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης Ευρώπης. Μπορούμε 

να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους έχοντας κατά νου τον ακρογωνιαίο λίθο της 

θητείας μου: τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής αλλά και της γλωσσικής μας 

πολυμορφίας, την οποία μπορούμε να επιτύχουμε μεταξύ άλλων και με τη συνέχιση του 

προγράμματος λογοτεχνικής μετάφρασης. Μέσω του προγράμματος αυτού, θέλω να 
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συμβάλω και να στηρίξω ενεργά την προσπάθεια των συγγραφέων όλων των χωρών να 

αποκτήσουν κοινό σε άλλες χώρες στις γλώσσες των χωρών αυτών. 

Πιστεύω ότι μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για τους κλάδους του πολιτισμού και της 

δημιουργικότητας πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση των υφιστάμενων πρακτικών και των 

μελλοντικών προκλήσεων, να καλύπτει όλους τους τομείς και να προσανατολίζεται στη 

δημιουργία αντικτύπου και στη βιωσιμότητα. Η Επιτροπή βρίσκεται ήδη σε καλό δρόμο με 

την πρόταση για μια νέα κοινότητα γνώσης και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας, η οποία θα αφορά συγκεκριμένα τους κλάδους του πολιτισμού 

και της δημιουργικότητας. Η προσέγγιση της Επιτροπής στοχεύει στη δοκιμή νέων ιδεών και 

την προώθηση επαφών μεταξύ των κλάδων, διασυνδέοντας τους επιχειρηματίες μεταξύ τους, 

με τις επιχειρήσεις και με την καλύτερη έρευνα, ώστε να λυθεί το μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη 

μου, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι τομείς: ο κατακερματισμός. Στόχος θα είναι η 

άρση των εμποδίων στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η δημιουργία επαρκούς κρίσιμης 

μάζας και η εξάλειψη των στεγανών, έτσι ώστε να μπορέσουν οι διάφοροι τομείς να 

αλληλοενισχυθούν και να επεκτείνουν την εμβέλεια του πολιτισμού μας παγκοσμίως. 

 

Νεολαία και αθλητισμός. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ 

στα πεδία της νεολαίας και του αθλητισμού; Πώς θα κάνετε, ώστε η στρατηγική της ΕΕ 

για τη νεολαία να κάνει τη διαφορά μεταξύ των νέων; Πώς προτίθεστε να εξασφαλίσετε 

μια καλύτερη δέσμευση και εμπλοκή των νέων στην ενωσιακή διαδικασία χάραξης 

πολιτικής και στην έννοια του Ευρωπαίου πολίτη; Πώς θα αγγίξετε νέους 

προερχόμενους από διαφορετικά υπόβαθρα και νέους με λιγότερες ευκαιρίες; Τώρα που 

ο αθλητισμός έχει έρεισμα στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η χάραξη ενωσιακής πολιτικής 

στο πεδίο αυτό έχει εξελιχθεί. Πώς βλέπετε τον ρόλο της ΕΕ στη διαμόρφωση της 

μελλοντικής αθλητικής πολιτικής και, κατά την άποψή σας, υπάρχουν ιδιαίτεροι τομείς 

αθλητικής πολιτικής όπου θα πρέπει να εξεταστούν ενωσιακά μέτρα; 

 

Οι προτεραιότητες στους τομείς της νεολαίας και του αθλητισμού είναι πράγματι 

αλληλένδετες. Μέσω της στρατηγικής για τη νεολαία, στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε 

«τη συμμετοχή, τη διασύνδεση και την ενδυνάμωση των νέων», ώστε να τους βοηθήσουμε να 

συμμετάσχουν στον δημοκρατικό βίο και να τους φέρουμε πιο κοντά στην ΕΕ. Μέσω των 

προσπαθειών μας για την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, στόχος μας 

είναι να προσεγγίσουμε τα περιθωριοποιημένα μέλη της κοινωνίας, να τα εντάξουμε σε 

κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας παράλληλα έναν υγιεινό τρόπο ζωής για όλους. 

Κύρια προτεραιότητά μου στο πλαίσιο της πολιτικής για τη νεολαία είναι να εξασφαλίσω ότι 

περισσότεροι νέοι θα ωφεληθούν από τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ και ότι η 

συμμετοχή θα είναι ισότιμη. Ακόμη και αν σήμερα απευθυνόμαστε σε πολλούς νέους μέσω 

ανταλλαγών και διαφόρων μορφών διαλόγου, απέχουμε ακόμη πολύ από το να 

προσεγγίσουμε την πλειονότητα των νέων Ευρωπαίων. Συνεπώς, πρέπει τα προγράμματα και 

οι πολιτικές μας να απευθύνονται σε περισσότερους νέους, χωρίς αποκλεισμούς, και να 

προσελκύσουμε τη συμμετοχή περισσότερων νέων, ανεξαρτήτως περιβάλλοντος, επιπέδου 

εκπαίδευσης ή οικονομικής κατάστασης. Έχουμε ήδη σημειώσει κάποια πρόοδο στην 

προσπάθεια αυτή. Για παράδειγμα, έχουμε ενισχύσει τον τοπικό χαρακτήρα του διαλόγου της 

ΕΕ για τη νεολαία και οι νέοι μπορούν πλέον να συμμετέχουν ευκολότερα σε δράσεις της ΕΕ, 

όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή η πρωτοβουλία DiscoverEU.  

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία σκιαγραφεί ένα όραμα για τις νεότερες γενιές στην 

Ευρώπη. Εντοπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και προσδιορίζει τους τρόπους 
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με τους οποίους μπορεί η ΕΕ να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους. Σχεδιάζει ένα πλαίσιο 

πολιτικής το οποίο θα στηρίζουν το Erasmus +, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και η 

πρωτοβουλία Discover EU. Καθοδηγεί τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών για τη 

νεολαία. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία δίνει στους 

νέους την ευκαιρία να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Είναι γεγονός ότι για να 

εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των νέων μας, δεν θα πρέπει απλώς να τους παρέχουμε μια 

πλατφόρμα για να εκφράζουν τις απόψεις τους. Πρέπει να τους ακούμε προσεκτικά και να 

λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις απόψεις τους. Θα υπερασπίζομαι τις ιδέες τους ενώπιον των 

υπουργών του Συμβουλίου Νεολαίας όταν απαιτείται δράση σε επίπεδο κρατών μελών. Θα 

αξιοποιήσω προς όφελος των νέων όλα τα μέσα εντός του χαρτοφυλακίου μου, από την 

εκπαίδευση έως τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες και τις 

ανησυχίες τους. 

Όσον αφορά τον αθλητισμό, πιστεύω ότι η ΕΕ διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο 

ρόλο. Βοηθούμε τα κράτη μέλη να εντοπίσουν κοινές προκλήσεις και να επεξεργαστούν 

πιθανές λύσεις σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και με πλήρη 

σεβασμό της αυτονομίας των αθλητικών οργανώσεων. Έχω θέσει τέσσερις σαφείς 

προτεραιότητες πολιτικής στον τομέα αυτό. Πρώτον, προστασία της ακεραιότητας του 

αθλητισμού. Θα ήθελα να σημειωθεί πραγματική πρόοδος όσον αφορά το ζήτημα των 

στημένων αγώνων. Μετά από αδιέξοδο πολλών ετών, θα επικοινωνήσω αμέσως με την 

Προεδρία για να εξετάσουμε πώς μπορεί να απεμπλακεί η διαδικασία στο πλαίσιο της 

σύμβασης σχετικά με την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Ωστόσο, 

η ακεραιότητα του αθλητισμού δεν εξαρτάται μόνο από την καταπολέμηση των στημένων 

αγώνων και της φαρμακοδιέγερσης. Εξαρτάται επίσης από την προώθηση της χρηστής 

διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της ισότητας των φύλων στις αθλητικές 

οργανώσεις. Δεύτερον, η τάση έλλειψης σωματικής άσκησης στην Ευρώπη είναι 

ανησυχητική. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις θετικές επιπτώσεις του αθλητισμού στην 

κοινωνία. Ο αθλητισμός δημιουργεί δεσμούς, διαμορφώνει κοινότητες και προστατεύει την 

υγεία. Ως εκ τούτου, σκοπεύω να αξιοποιήσω το δυναμικό αυτό τόσο για τη βελτίωση της 

υγείας των Ευρωπαίων πολιτών όσο και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 

ισότητας των φύλων. Τρίτον, ο αθλητισμός δεν ωφελεί μόνο τις κοινωνίες μας αλλά και την 

οικονομία μας. Ο αθλητικός κλάδος συμβάλλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητά μας και 

αποτελεί σημαντικό εργοδότη. Για τον λόγο αυτό θέλω να αξιοποιήσω τον αθλητισμό ως 

κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία. 

Τέταρτον, γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη 

του μαζικού αθλητισμού, και θα ήθελα να θέσω το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα για τους 

προσεχείς μήνες, με σκοπό να συζητηθεί πώς μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα προς 

όφελος των τοπικών και περιφερειακών οργανισμών μας. Θα ήθελα το θέμα αυτό να 

αποτελέσει το αντικείμενο συζήτησης του προσεχούς φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό. 

 

2. Συντονισμός εντός της Επιτροπής 

Σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού 

(ψηφιακές ικανότητες, διεθνή συνεργασία, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, 

Δημιουργική Ευρώπη κλπ.), το χαρτοφυλάκιό σας αλληλεπικαλύπτεται με άλλων 

Επιτρόπων ή και ενός Αντιπροέδρου. Πώς θα επιτύχετε μια συντονισμένη προσέγγιση 

εντός της Επιτροπής; Πώς ο συντονισμός αυτός και η συνεργασία αυτή θα 

μετουσιωθούν σε χάραξη πολιτικής; Πώς θα εξασφαλίσετε μια συντονισμένη 

προσέγγιση για τις υπάρχουσες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στα πεδία της 

εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού; Στον τίτλο σας υπάρχει 
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η λέξη «καινοτομία». Πώς θα προωθήσετε την καινοτομία στους τομείς της 

εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των δημιουργικών κλάδων;  

 

Όπως αναφέρεται σαφώς στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων μου, εάν εγκριθεί ο διορισμός 

μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα διατελώ επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον 

πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα με άλλα 

χαρτοφυλάκια, για παράδειγμα με του ορισθέντος επιτρόπου κ. Σμιτ για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και με το χαρτοφυλάκιο της 

ορισθείσας επιτρόπου κ. Γκουλάρ για τους φακέλους ψηφιακών θεμάτων και μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Όσον αφορά τους ορισθέντες αντιπροέδρους, θα συντονίζουν τους τομείς 

πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό μου. Το 

σύστημα των αντιπροέδρων που διευθύνουν και συντονίζουν το έργο μιας ομάδας επιτρόπων 

εφαρμόζεται ήδη στο πλαίσιο της παρούσας Επιτροπής και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός 

τρόπος για την εξάλειψη των στεγανών και τη συνεργασία πέρα από χαρτοφυλάκια και 

ομάδες.  

Φυσικά, θα συνεργαστώ πολύ στενά με τα άλλα μέλη του Σώματος, για να διασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητα και η συνοχή των πολιτικών δραστηριοτήτων μας και να αξιοποιηθούν 

οι συνέργειες μεταξύ των χαρτοφυλακίων μας.  

Η λέξη «καινοτομία» στον τίτλο του χαρτοφυλακίου μου αποτυπώνει τον μελλοντικό 

προσανατολισμό του. Πράγματι, η εκπαίδευση, η νεολαία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός 

συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την καινοτομία. Ας πάρουμε για παράδειγμα την 

εκπαίδευση: η προώθηση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς και 

βασισμένων στη δια βίου μάθηση και στην καινοτομία είναι ένας από τους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η σύσταση του Συμβουλίου του 2018 σχετικά με τις 

βασικές ικανότητες περιλαμβάνει συγκεκριμένα τη «δημιουργικότητα και την καινοτομία» 

για να περιγράψει τους τομείς στους οποίους οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων ιδεών ή προσεγγίσεων. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας και οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του παρέχουν σε 

σπουδαστές, επιχειρηματίες και φορείς καινοτομίας επιχειρήσεων τη γνώση, τις ικανότητες 

και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη μετεξέλιξη των ιδεών σε πολύτιμα προϊόντα ή 

υπηρεσίες. Όσον αφορά τον τομέα της νεολαίας, δεν μπορούμε να αγνοούμε τις απόψεις των 

νέων, όχι μόνο επειδή είναι οι ηγέτες του μέλλοντος, αλλά και λόγω των νέων ιδεών και των 

καινοτομιών με τις οποίες συνεισφέρουν στη χάραξη πολιτικής. Όσον αφορά τον πολιτισμό, 

η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία μιας κοινότητας γνώσης και καινοτομίας για τους 

κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας το 2022.  

  

3. Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

 

Η ψηφιακή διάσταση τόσο της εκπαιδευτικής όσο και της πολιτιστικής πολιτικής ναι 

μεν είναι αρμοδιότητα όχι δική σας αλλά της ορισθείσης Αντιπροέδρου κυρίας Vestager 

και της ορισθείσης Επιτρόπου κυρίας Goulard, όμως επηρεάζει βαθιά την εκπαίδευση, 

τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά. Πώς θα τα καταφέρετε ώστε η επιτροπή CULT 

να μπορεί να ασκεί έλεγχο στο έργο αυτών των Επιτρόπων στη διάρκεια της εντολής 

τους; Πώς θα εξασφαλίσετε ότι τα κοινοβουλευτικά ψηφίσματα θα λαμβάνονται υπόψη 

κατά τη χάραξη πολιτικής από την Επιτροπή; Ως προς τα προγράμματα του ΠΔΠ που 

υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, πώς θα εξασφαλίσετε ότι το Κοινοβούλιο θα έχει έναν 
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σταθερό ρόλο στον προσδιορισμό των πολιτικών και δημοσιονομικών επιλογών όσο θα 

εξελίσσονται τα προγράμματα; 

 

Έχοντας η ίδια διατελέσει βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρώ πολύτιμο και 

σημαντικό τον ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση του δημοκρατικού ελέγχου της 

νομοθεσίας και των προγραμμάτων της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό θα συνεργάζομαι τακτικά με 

την επιτροπή πολιτισμού και παιδείας (CULT) για τη διεξαγωγή διαρθρωμένων διαλόγων 

μαζί σας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των σημαντικών φακέλων και την κατάσταση 

εφαρμογής των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Θα συμμετέχω επίσης σε ανοικτό διάλογο 

μαζί σας για μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτικής και θα μεταφέρω τις προτάσεις σας στα 

άλλα μέλη του Σώματος, ώστε να συζητηθεί πώς θα μπορούσαν να μετουσιωθούν σε 

συγκεκριμένες πολιτικές. Συγκεκριμένα, θα συνεργαστώ στενά και θα επιδιώξω συνέργειες 

χωρίς στεγανά με την εκτελεστική αντιπρόεδρο για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή 

εποχή και με την επίτροπο για την εσωτερική αγορά σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Όσον 

αφορά την εξέλιξη των προγραμμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου, οι υπηρεσίες 

μου και εγώ θα μεριμνήσουμε ώστε να υπάρχει πάντοτε πλήρης διαφάνεια και θα σας 

παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να διευκολυνθεί ο καθοριστικός ρόλος του 

Κοινοβουλίου, ως ενός εκ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.  

Πιστεύω ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας συνεργατικής προσέγγισης εξαρχής είναι ζωτικής 

σημασίας για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να υλοποιήσουμε 

συγκεκριμένες δράσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή τους. Η πεποίθηση αυτή δεν 

είναι μόνο δική μου. Στις επιστολές ανάθεσης καθηκόντων, η εκλεγείσα πρόεδρος κ. 

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέθεσε σε όλους τους ορισθέντες επιτρόπους να ενισχύσουν την 

ειδική συνεργασία της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συνεργαστώ στενά με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδίως με τις επιτροπές Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

(ITRE) και Πολιτισμού και Παιδείας (CULT), καθώς και με την Ομάδα για την Αξιολόγηση 

Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA), καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, 

και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η επιτροπή CULT θα αναπτύξει παρόμοιους 

εποικοδομητικούς μηχανισμούς συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους ορισθέντες 

αντιπροέδρους και επιτρόπους, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  

 

Ερωτήσεις από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

1. Ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες πολιτικής που σκοπεύετε να επιδιώξετε στο 

πλαίσιο του μέρους του χαρτοφυλακίου σας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 

επιτροπής ITRE, και συγκεκριμένα στην έρευνα και καινοτομία; Ποιες είναι οι ειδικές 

νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των 

χρηματοδοτικών μέσων, που εξετάζετε για την επίτευξη των εν λόγω προτεραιοτήτων; 

Ποιο θα ήταν το βασικό περιεχόμενο και το βασικό χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών 

αυτών; Πώς θα εφαρμόσετε συγκεκριμένα την αρχή «Μία εντός, μία εκτός» (κανόνας 

"one-in/one-out"), σε σχέση με οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση στο χαρτοφυλάκιό 

σας;  

 

Η πρώτη μου προτεραιότητα είναι η ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τις εκκρεμείς 

νομοθετικές προτάσεις, ιδίως για τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και η εστίαση στην 

έγκαιρη υλοποίησή τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συνέχιση της διαδικασίας 

συνδημιουργίας (δηλαδή συμμετοχής των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των 
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πολιτών και των τελικών χρηστών) για το πρώτο στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη», τη συγκρότηση των πρώτων αποστολών και την προετοιμασία νομικών 

προτάσεων για θεσμοθετημένες συμπράξεις. Περιλαμβάνει επίσης τη σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών για το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την έγκριση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», οι 

νομοθετικές προτάσεις για θεσμοθετημένες συμπράξεις, η έγκριση των εκτελεστικών 

πράξεων του στρατηγικού σχεδίου και το πρώτο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη» προβλέπονται για το 2020.  

Δεύτερον, θέλω να διαμορφώσω έναν πραγματικό Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας που θα 

συγκεντρώνει όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές προσπάθειες. Η αναζωογόνηση του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας θα ενισχύσει το προβάδισμα της Ευρώπης στον τομέα της 

επιστήμης, θα εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα, κυκλοφορία της γνώσης και μια κρίσιμη μάζα 

επενδύσεων και θα προσφέρει βιώσιμες καινοτόμες λύσεις σε όλα τα εθνικά συστήματα. Θα 

ενθαρρύνει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς που χρήζουν βελτιώσεων. Η 

ανοικτή επιστήμη και η ανοικτή καινοτομία αποτελούν ουσιώδεις πολιτικές για την 

υλοποίηση ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θέλω να ενισχύσω ακόμη 

περισσότερο τους δεσμούς με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, καθώς οι δεξιότητες, η 

εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση αποτελούν βασικές κινητήριες δυνάμεις της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της Ευρώπης και στηρίζουν την Πράσινη Συμφωνία 

και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  

Τρίτον, είμαι πεπεισμένη ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικούς κινητήριους 

μοχλούς μιας βιώσιμης ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία και είναι απαραίτητες για 

την υλοποίηση πολλών από τις προτεραιότητες που αναφέρονται στις πολιτικές κατευθύνσεις 

της εκλεγείσας προέδρου, από την Πράσινη Συμφωνία έως το σχέδιο καταπολέμησης του 

καρκίνου, τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, την τεχνολογική κυριαρχία, την ανάπτυξη 

καθαρής ενέργειας και τη μηδενική ρύπανση για την υγεία των πολιτών μας. Προτεραιότητά 

μου είναι η έρευνα και η καινοτομία να συμβάλουν τα μέγιστα στους κοινούς μας στόχους, 

μέσω ενός θεματολογίου που θα οδηγήσει σε οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές 

αλλαγές οι οποίες θα συμπληρώνουν τις επενδύσεις, τις μεταρρυθμίσεις και τη νομοθεσία 

στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,   

Τέταρτον, θα προωθήσω τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και 

της καινοτομίας, ως σημαντική παράμετρο για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 

συνεχιστεί η στρατηγική συνεργασία με βασικούς εταίρους μέσω στοχευμένων δράσεων, 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ, και θα ενισχυθεί η προδραστική αναζήτηση 

συνεργειών με άλλα προγράμματα της ΕΕ.    

Τέλος, είμαι αποφασισμένη να αξιοποιήσω επιτυχώς τα αποτελέσματα των προγραμμάτων-

πλαισίων της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, το τρέχον πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 

και το μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η βελτίωση 

της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας με νέους και 

τοπικούς ηγετικούς φορείς καινοτομίας, στους οποίους θα δώσουμε τη δυνατότητα να 

επεκταθούν γρήγορα, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. 

Περιλαμβάνεται επίσης η προσπάθεια προσέγγισης των πολιτών και η συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμά μας, για παράδειγμα μέσω του έργου «Η επιστήμη συναντά τις περιφέρειες». 

Έχω σκοπό να συνεργαστώ πλήρως με το Κοινοβούλιο, ιδίως με την επιτροπή ITRE, αλλά 

και με τα κράτη μέλη, την ερευνητική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και τους άλλους 

επιτρόπους, σε κάθε βήμα της πορείας αυτής. Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να μας 
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καθοδηγήσουν προς το μέλλον που θέλουμε να διαμορφώσουμε: ένα μέλλον βιωσιμότητας, 

δικαιοσύνης και ευημερίας. Συνδυάζοντας τη συνδημιουργία, τις επενδύσεις, την έξυπνη 

νομοθεσία και τις μεταρρυθμίσεις, θέλω να αποδείξω ότι η έρευνα και η καινοτομία μπορούν 

να μετατρέψουν μεγάλες προκλήσεις σε μεγάλες ευκαιρίες. 

 

Όσον αφορά την εφαρμογή της εξισορροπητικής αρχής «Μία εντός, μία εκτός» ("one-in/one-

out"), σε επίπεδο ενωσιακής νομοθεσίας επιτυγχάνονται στόχοι και οφέλη που δεν μπορούν 

να επιτύχουν τα κράτη μέλη ενεργώντας μεμονωμένα. Ωστόσο, για να επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι, η ενωσιακή νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει σε επιβαρύνσεις για τους τελικούς 

δικαιούχους ή χρήστες. Με την αρχή «one-in/one-out» θα αμβλυνθούν αυτές οι επιβαρύνσεις: 

κάθε νομοθετική πρόταση που δημιουργεί νέες επιβαρύνσεις θα πρέπει να απαλλάσσει τους 

ιδιώτες και τις επιχειρήσεις από ισοδύναμες υφιστάμενες επιβαρύνσεις στον ίδιο τομέα 

πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Η αρχή «one-in/one-out» θα εφαρμόζεται κατόπιν εξέτασης του 

τομέα πολιτικής στο σύνολό του και δεν θα περιορίζεται στην εκάστοτε μεμονωμένη 

νομοθετική πράξη που επιβάλλει νέες επιβαρύνσεις. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται 

αφενός ότι οι πρωταρχικοί στόχοι πολιτικής επιτυγχάνονται αποτελεσματικά και με ελάχιστη 

επιβάρυνση και αφετέρου ότι η Επιτροπή έχει περιθώριο δράσης όπου είναι αναγκαίο.   

- Η δική σας επιστολή ανάθεσης καθηκόντων αναφέρει μόνο τον στόχο του 

τριπλασιασμού του προϋπολογισμού του προγράμματος Erasmus+. Θα τηρήσετε 

ένα φιλόδοξο δημοσιονομικό στόχο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» με 

σκοπό τη χρηματοδότηση περισσότερων έξοχων έργων και την βελτίωση έτσι του 

συντελεστή επιτυχίας του τρέχοντος προγράμματος, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός; 

Θα στηρίξετε τη θέση του Κοινοβουλίου ως προς τον προϋπολογισμό του 

«Ορίζων Ευρώπη», που έχει ένα ευρύτερο πεδίο σε σχέση με τον προηγούμενο;  

Στη δική μου επιστολή ανάθεσης καθηκόντων, η έρευνα και η καινοτομία αναγνωρίζονται ως 

βασικός παράγοντας της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα.  

 

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον καθορισμό της 

κατεύθυνσης, των αρχών και του πλαισίου των ενωσιακών επενδύσεων στον τομέα της 

έρευνας και της καινοτομίας. Εντός του συνολικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το 

«Ορίζων Ευρώπη» είναι το πρόγραμμα για το οποίο προτάθηκε η μεγαλύτερη αύξηση 

προϋπολογισμού, ύψους 26%, για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-27, σε μία 

συγκυρία αλληλοσυγκρουόμενων προτεραιοτήτων και περιορισμένων πόρων. Θα 

υποστηρίξω σθεναρά έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 

διότι είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης και χωρίς αυτόν η Ευρώπη 

δεν θα μπορέσει να ηγηθεί της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και σε μια 

νέα ψηφιακή εποχή. Είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο για τη θέση του σχετικά με τον 

προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Πρόκειται για τον μεγαλύτερο μέχρι 

σήμερα προϋπολογισμό, γεγονός το οποίο αντανακλά τη συλλογική φιλοδοξία και τη 

δέσμευσή μας να αναδείξουμε την Ευρώπη σε παγκόσμιο ηγέτη, ιδίως όσον αφορά τη 

δημιουργία και τη διάδοση υψηλής ποιότητας γνώσεων και τεχνολογιών. Αντανακλά την 

αδιαμφισβήτητη προστιθέμενη αξία και το αποτέλεσμα μόχλευσης του προγράμματος. Όπως 

ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα 

«Ορίζων Ευρώπη», θα παρακολουθούμε συστηματικά και θα υποβάλλουμε εκθέσεις σχετικά 

με το ζήτημα της υπερκάλυψης. 
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- Η δική σας επιστολή ανάθεσης καθηκόντων δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην 

καινοτομία παρά στην έρευνα αιχμής και αυτό το απηχεί και ο περιοριστικός 

τίτλος του χαρτοφυλακίου σας. Όμως, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 

προηγούμενων δυο προγραμμάτων πλαισίων είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Έρευνας (ERC/ΕΣΕ), που προσφέρει υποστήριξη στους πλέον διακεκριμένους 

Ευρωπαίους επιστήμονες. Πώς προτίθεστε να επιτύχετε τη σωστή ισορροπία σε 

ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, από τις δραστηριότητες της βασικής 

επιστημονικής έρευνας μέχρι τις αγορακεντρικές δράσεις, σε ατομικά όσο και σε 

συνεργατικά έργα, όπως ζητούν οι συννομοθέτες στην προσωρινή συμφωνία για 

το «Ορίζων Ευρώπη»;  

Η βασική έρευνα αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο και σημαντική προϋπόθεση για τη βελτίωση 

της ικανότητας της Ένωσης να προσελκύει τους καλύτερους επιστήμονες και να γίνει 

παγκόσμιος κόμβος αριστείας. Όπως προκύπτει από την ιστορία της επιστήμης, η σημασία 

και ο αντίκτυπος πολλών μεγάλων ανακαλύψεων δεν αναγνωρίστηκαν αμέσως. Για τον λόγο 

αυτό είναι απαραίτητο να δώσουμε στους επιστήμονές μας την ελευθερία να εξερευνήσουν 

τα όρια της γνώσης. Το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) στον τομέα αυτό 

είναι εξαιρετικό. Το ΕΣΕ επιλέγει τους πλέον υποσχόμενους ερευνητές με τις πιο 

συναρπαστικές ιδέες σε οποιοδήποτε τομέα. Το έργο των υποτρόφων του ΕΣΕ είναι 

εξαιρετικό και προβάλλει τα σπουδαιότερα επιστημονικά επιτεύγματα της Ευρώπης. Λίγα 

μόλις χρόνια μετά τη σύστασή του, το ΕΣΕ αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την 

αριστεία της έρευνας αιχμής στην Ευρώπη και τον κόσμο, και μάλιστα σε όλους τους τομείς 

της έρευνας. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Η πρόταση για το πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη» προβλέπει ακριβώς πλήρη συνέχεια όσον αφορά τη διακυβέρνηση του ΕΣΕ και 

προτείνει αύξηση της χρηματοδότησής του από 13,1 δισ. ευρώ σε 16,6 δισ. ευρώ για το 

επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τη διάθεση 

επαρκών δημοσιονομικών πόρων για την έρευνα αιχμής στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη». Η υποστήριξη της έρευνας αιχμής θα συνεχιστεί και στους άλλους δύο 

πυλώνες. 

 

Θα μεριμνήσω ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων τεχνολογικής 

ωριμότητας στα συνεργατικά μέρη του προγράμματος ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η 

αξιακή αλυσίδα μέσω της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Στο πρόγραμμα εργασίας 

του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορούμε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία θέτοντας 

λιγότερους περιορισμούς στα επιμέρους ερευνητικά θέματα και τονίζοντας περισσότερο τον 

αντίκτυπό τους, αυξάνοντας έτσι την ελευθερία των δυνητικών δικαιούχων μας. Με τον 

τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με την καινοτομία, θα στηρίξουμε την Ένωση κατά τη μετάβασή 

της σε μια κλιματικά ουδέτερη, υγιή, ευημερούσα και δίκαιη κοινωνία. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη διαθέτει τις ερευνητικές υποδομές 

που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση έρευνας αιχμής και την παραγωγή 

καινοτομίας. Θέλω να βοηθήσω τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα τις επενδύσεις τους 

ώστε να παρέχουν στους επιστήμονες τους πόρους που χρειάζονται για να παράγουν νέες 

γνώσεις αλλά και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων. Για να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των υποδομών και 

μεταξύ των επιστημονικών κλάδων. 

- Πώς θα συντονιστείτε και θα αλληλεπιδράσετε με τους Επιτρόπους εκείνους των 

οποίων οι τομείς πολιτικής έχουν ένα κρίσιμο ερευνητικό στοιχείο, όπως στην 

βιομηχανική πολιτική, την ψηφιακή πολιτική, την αμυντική πολιτική, την 
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κλιματική πολιτική, την πολιτική των μεταφορών, τη θαλάσσια πολιτική ή τη 

διαστημική πολιτική της ΕΕ;  

Οι περισσότεροι τομείς πολιτικής της ΕΕ στηρίζονται σε στοιχεία που παρέχει η επιστήμη, 

διότι η επιστήμη παράγει νέες τεχνολογίες, δημιουργεί χώρο για κοινωνική καινοτομία και 

πειραματισμό και παρέχει νέες γνώσεις και συγκεκριμένα στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής. 

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα συνεργαστώ στενά με όλα τα άλλα μέλη του 

Σώματος. Θα συνεργαστώ ιδίως με την εκτελεστική αντιπρόεδρο για μια Ευρώπη έτοιμη για 

την ψηφιακή εποχή σε θέματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, τη νέα μακροπρόθεσμη 

στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης και τη νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ.  

Η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο ζωής και εργασίας μας. 

Βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου κύματος καινοτομιών που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή 

πολυπλοκότητα, συγκέντρωση οφελών καινοτομίας και σταθερό ρυθμό αλλαγής. Ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός προκαλεί ραγδαίες αλλαγές στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και ασκεί 

πίεση στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών. Στόχος μου είναι να εξασφαλίσω 

ότι η πολιτική της ΕΕ για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία ανταποκρίνεται σε 

αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο, έτσι ώστε η Ευρώπη να πρωτοστατεί στην αξιοποίηση 

του νέου αυτού κύματος καινοτομιών.  

Θα συνεισφέρω, όταν κρίνεται σκόπιμο, στις εργασίες για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία. Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στη μετάβαση προς μια κλιματικά 

ουδέτερη και κυκλική οικονομία θα είναι καίριος. 

Οι αποστολές, ιδίως, το νέο και ισχυρό εργαλείο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 

Ευρώπη», θα δώσουν στην έρευνα και την καινοτομία τη δυνατότητα να παρέχουν δημόσια 

αγαθά μέσω μιας σειράς πολιτικών της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι συνέργειες 

με άλλους τομείς πολιτικής, όπως οι πολιτικές για το κλίμα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη 

βιομηχανία. 

Η συνδημιουργία και ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον 

σκοπό αυτό και διασφαλίζουν τον συντονισμό και την αλληλεπίδραση με άλλα μέλη του 

Σώματος σε τομείς στους οποίους η ερευνητική συνιστώσα είναι ζωτικής σημασίας. Η 

συνδημιουργία, σε επίπεδο συναρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής, του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη» και της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ θα συμβάλει στον 

καθορισμό κοινών στρατηγικών κατευθύνσεων για την έρευνα και την καινοτομία και στην 

καλύτερη εστίαση του αντικτύπου τους, με στόχο την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Η 

συνδημιουργία θα βελτιώσει την εστίαση και τη συγκέντρωση των δράσεων προς όφελος 

μελλοντικών στόχων πολιτικής που είναι σημαντικοί για την κοινωνία (π.χ. κλιματική 

αλλαγή, υγεία των πολιτών, βιοποικιλότητα, καθαρό νερό, καθαρός αέρας, επισιτιστική 

ασφάλεια, περιβάλλον, υγιείς ωκεανοί, υγιείς άνθρωποι).  

- Στο πλαίσιο του φιλόδοξου θεματολογίου για το κλίμα που παρουσίασε η 

εκλεγείσα πρόεδρος, πώς θα τα καταφέρετε ώστε το «Ορίζων Ευρώπη» να 

τηρήσει τις βασικές κλιματικές απαιτήσεις και να συμβάλει στους κλιματικούς 

στόχους του 2050, με δεδομένη τη σημερινή δυσκολία του «Ορίζων 2020» να 

επιτύχει τον κλιματικό στόχο του;  

 

Ο στόχος να γίνει η Ευρώπη η πρώτη παγκοσμίως κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη ήπειρος 

έως το 2050 προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών 
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οικονομιών και κοινωνιών και τον αναπροσανατολισμό τους προς ένα βιώσιμο μέλλον. Ο 

στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί χωρίς την ισχυρότατη συμβολή των Ευρωπαίων ερευνητών 

και φορέων καινοτομίας, τις βασικές ανακαλύψεις και τις νέες τεχνολογίες, χωρίς την 

επιτυχημένη συνεργασία της βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας και χωρίς την 

ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τις σημαντικές αλλαγές συμπεριφοράς. Όλα αυτά 

απαιτούν ισχυρά και αποτελεσματικά ευρωπαϊκά προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα και 

την καινοτομία.  

Είμαι αποφασισμένη να συμβάλω όσο το δυνατόν περισσότερο στη σύνδεση των επενδύσεων 

στην έρευνα και την καινοτομία με τις μεταρρυθμίσεις και τη νομοθεσία και στην 

κινητοποίηση συλλογικής ανταπόκρισης σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής, στα κράτη 

μέλη, στις περιφέρειες, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα και στο κοινό. Μέσω της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, τα ισχυρά μέσα του 

προγράμματος-πλαισίου μας και η καινοτόμος διακυβέρνηση θα δώσουν ώθηση στις 

συστημικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας 

και την εξασφάλιση μιας οικολογικής και οικονομικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς.  

Τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στην έρευνα και την καινοτομία θα 

επιταχύνουν την εφαρμογή λύσεων ώστε να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους μας για το 

2030 και το 2050. Η έρευνα για την κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζονα συνιστώσα του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άπτεται πολλών θεμάτων και δράσεων που 

υπερβαίνουν την ομάδα για το κλίμα, την ενέργεια και την κινητικότητα. Τέσσερις από τους 

πέντε τομείς αποστολής που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 

Ευρώπη» υποστηρίζουν άμεσα μια πράσινη συμφωνία: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

υγιείς ωκεανοί, υγιείς θάλασσες και υγιή παράκτια και εσωτερικά ύδατα, κλιματικά 

ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, και υγεία του εδάφους και τρόφιμα. Οι εργασίες αυτές θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση άλλων μερών του προγράμματος, όπως ο πυλώνας 

«Επιστήμη αριστείας». Η κλιματική μετάβαση απαιτεί ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής και 

μετριασμού με βάση στοιχεία που μόνο η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να παράσχουν. Η 

συνεργασία πολλών επιστημονικών κλάδων, διαφορετικών βιομηχανικών τομέων και 

διαφόρων τύπων φορέων θα δημιουργήσει ισχυρή ώθηση για καινοτόμες λύσεις που είναι 

απαραίτητες για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας. 

Χρειαζόμαστε, φυσικά, εξίσου φιλόδοξα δημοσιονομικά μέσα για τη στήριξη αυτής της 

μετάβασης, όπως προτείνεται από την Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε να διατεθεί 

για τη στήριξη των κλιματικών στόχων τουλάχιστον το 25 % των δαπανών του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027. Για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 

το ποσοστό θα είναι τουλάχιστον 35 %. Θα διασφαλίσω ότι οι υπηρεσίες μου θα 

παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση υλοποίησης του στόχου αυτού και θα 

δημοσιοποιούν τα σχετικά δεδομένα στο διαδίκτυο κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα 

προσβάσιμα. Επιπλέον, θα υποβάλλω εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και θα αναλαμβάνω αμέσως 

δράση σε περίπτωση ελλείψεων. 

 

- Βάσει του άρθρου 179 της ΣΛΕΕ, η Ένωση έχει ως στόχο να επιτύχει έναν 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και να προωθεί την ανταγωνιστικότητά της. Ποια 

μέτρα και ενδεχομένως ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεστε να 

αναζωογονήσετε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και να δώσετε τη δυνατότητα 

στην ΕΕ να επιβεβαιωθεί ως ένας εξαίρετος εταίρος στην παγκόσμια σκηνή; 

Ειδικότερα, με ποιους συγκεκριμένους τρόπους προτίθεστε να προσελκύσετε 



 

17 
 

στην ΕΕ τα διεθνή ταλέντα και να περιορίσετε περαιτέρω τη «φυγή εγκεφάλων»; 

Πώς θα αντιμετωπίσετε τις άνισες επιδόσεις των διαφόρων κρατών μελών της 

ΕΕ στην έρευνα και καινοτομία;  

Φιλοδοξία μου είναι η αναζωογόνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), με σκοπό 

τόσο την προσαρμογή του σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται σε παγκόσμιο επίπεδο όσο 

και την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προκλήσεων. Κατά τους προσεχείς μήνες, θα ήθελα 

να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για να διαμορφώσουμε ένα 

σύγχρονο και μακρόπνοο όραμα για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Φιλοδοξία μου είναι η 

σύνδεση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας με την εκπαίδευση και την καινοτομία στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής για τη γνώση, μεταξύ άλλων μέσω της αλλαγής των 

συστημάτων κινήτρων και επιβράβευσης και της βελτίωσης της σύνδεσης με τα 

οικοσυστήματα καινοτομίας. Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία, διότι πρέπει να υπάρχει 

αλληλεπίδραση και συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τομέων αυτών, ώστε να 

δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος γνώσεων που θα συμβάλλει στην ευημερία της κοινωνίας 

μας και να δημιουργηθεί (εκ νέου) μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του 

επιστημονικού/ερευνητικού κόσμου και της κοινωνίας.  

Όσον αφορά τη διαρροή εγκεφάλων, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθύνσεις της 

εκλεγείσας προέδρου, η ισότητα των ευκαιριών πρέπει να προάγεται σε κάθε γωνιά της 

Ευρώπης. Το ίδιο ισχύει και για τους ερευνητές της Ευρώπης. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

σήμερα πολλές διαφορές ως προς τις συνθήκες εργασίας των ερευνητών, τη διαθεσιμότητα 

θέσεων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Για να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι 

παράγοντες και για να προσελκύονται ταλαντούχοι άνθρωποι και να παραμένουν στην 

Ευρώπη, απαιτούνται δράσεις για την προώθηση κοινών κανόνων για τους ερευνητές και τα 

ιδρύματα.  

Τα μέτρα διεύρυνσης του προγράμματος «Ορίζων 2020», το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ο 

μηχανισμός υποστήριξης πολιτικής οδήγησαν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 

ερευνητών. Στο πλαίσιο νέας πρωτοβουλίας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, σκοπεύω να 

δώσω ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της διαρροής εγκεφάλων. 

Κατ’ αρχάς, η Ευρώπη πρέπει να είναι ελκυστικός τόπος εργασίας για τους ερευνητές. Όπως 

συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη», η Επιτροπή θα εκπονήσει σχετική μελέτη, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για 

περαιτέρω δράση. Επίσης, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή θα αρχίσει να 

παρακολουθεί την εξέλιξη των μισθών των ερευνητών με σκοπό τη διατύπωση συστάσεων 

για συντονισμένη δράση. Το νέο σύνολο μέτρων διεύρυνσης του προγράμματος θα διαθέτει 

νέα σειρά εργαλείων ανάπτυξης νέων λύσεων των οποίων η εφαρμογή θα μπορούσε να 

κλιμακωθεί. Η στενή συνεργασία με την ορισθείσα αντιπρόεδρο Ντούμπραβκα Σούιτσα θα 

προσφέρει νέες ευκαιρίες σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη διαρροή 

εγκεφάλων. 

Όσον αφορά το χάσμα καινοτομίας, στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου μου έχω καθορίσει 

τέσσερις άξονες δράσης για το μέλλον, με σκοπό τη στήριξη των περιφερειών με χαμηλές 

επιδόσεις. Πρώτον, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ένα ειδικό μέρος για 

τη διεύρυνση της συμμετοχής και τη διάδοση της αριστείας θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 

3,3 % του συνολικού προϋπολογισμού, ποσοστό τριπλάσιο από το αντίστοιχο του 

προγράμματος «Ορίζων 2020». Το συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος βασίζεται στην 

εμπειρία του προγράμματος «Ορίζων 2020» και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει 

επίσης νέα εργαλεία για την προώθηση των συμμετοχών αριστείας από όλα τα κράτη μέλη, 
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συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών με χαμηλές επιδόσεις, τη διευκόλυνση των 

συνεργατικών δεσμών στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία και την τόνωση της 

κυκλοφορίας εγκεφάλων στην Ευρώπη. Δεύτερον, η περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας θα συμβάλει επίσης στη μείωση των εθνικών ανισοτήτων, π.χ. μέσω της 

εστίασης σε συγκεκριμένες πτυχές του χάσματος καινοτομίας, όπως το ζήτημα της διαρροής 

εγκεφάλων. Τρίτον, πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη στις εθνικές τους 

μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του μηχανισμού 

στήριξης πολιτικής ή υποστηρίζοντας περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία 

BIOEAST. Τέλος, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» δεν θα επαρκεί για να γεφυρωθεί το 

χάσμα μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την τεχνολογία, την καινοτομία και την 

αριστεία και να αντιμετωπιστεί η περιορισμένη ενσωμάτωση των συστημάτων έρευνας και 

καινοτομίας ορισμένων κρατών μελών στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας. Πρέπει να 

ενισχύσουμε τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων και των πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι 

συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και των ταμείων συνοχής θα είναι 

καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω κάλυψη του χάσματος έρευνας και καινοτομίας. 

 

- Ως προς την εξωτερική διάσταση της έρευνας, με ποιες τρίτες χώρες θα 

συνεργαστείτε κατά προτεραιότητα και σε ποια θεματικά πεδία; Προτίθεστε να 

έχετε στον ίδιο βαθμό ανοικτή συνεργασία με όλη την αξιακή αλυσίδα, από τη 

βασική επιστημονική έρευνα μέχρι τις αγορακεντρικές καινοτόμες 

δραστηριότητες; Θα προαγάγετε την αμοιβαιότητα στη συνεργασία με τους 

εταίρους της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο; Διαβλέπετε κάποιον κίνδυνο, η 

προταθείσα από τον προκάτοχό σας πολιτική σύνδεσης των πολλών ταχυτήτων 

να έχει ως αποτέλεσμα να γίνει το πρόγραμμα-πλαίσιο πιο περίπλοκο για τους 

συμμετέχοντες;  

Η προσέγγιση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία αποτελείται κατά παράδοση από δύο 

στοιχεία. Πρώτον, άνοιγμα στον κόσμο που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους ερευνητές και 

στους φορείς καινοτομίας να μεγιστοποιήσουν την αλληλεπίδρασή τους με τα καλύτερα 

μυαλά του κόσμου και τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και να 

αντιμετωπίσουν από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις. Δεύτερον, στοχευμένες 

δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση της ΕΕ με επιλεγμένες χώρες εταίρους, για τις οποίες ο 

έλεγχος του συμφέροντος της ΕΕ και των αμοιβαίων οφελών αποτελεί το κριτήριο επιλογής 

των χωρών και των θεμάτων για διεθνή συνεργασία.   

Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο της πολιτικής 

της Ένωσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής.  

Δεδομένου ότι οι συζητήσεις σχετικά με τους όρους σύνδεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι 

πολύ νωρίς για να ανακοινωθεί ποιες χώρες θα συνδεθούν τελικά με το πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη», που αποτελεί την πιο στενή μορφή συνεργασίας με χώρα-εταίρο σε διεθνές 

επίπεδο. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», είναι πιθανό ότι θα επιδιώξουμε 

πλήρη σύνδεση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τις χώρες διεύρυνσης της ΕΕ και τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας.  

Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, των χωρών της διεύρυνσης και των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Γειτονίας, τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη», μόνον εφόσον προβλέπεται ρητά στο πρόγραμμα.  
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Θέλω να προωθήσω το αμοιβαίο ανοικτό πνεύμα στις σχέσεις με τους διεθνείς εταίρους μας, 

αξιοποιώντας στο μέγιστο την επιρροή που μπορούν να ασκήσουν τα μέσα που διαθέτουμε, 

ώστε να διασφαλίσουμε την πολυμέρεια και το ανοικτό πνεύμα και να διαπραγματευτούμε 

δυναμικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Ωστόσο, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να μας επιτρέπει να επιδιώκουμε 

στρατηγικά στοχευμένη συνεργασία και να περιορίζουμε τον ανοικτό χαρακτήρα της όταν το 

υπαγορεύουν τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ. Η ΕΕ διαθέτει εργαλεία προγραμματισμού 

για τη διασφάλιση των συμφερόντων της, όπως ο περιορισμός της συμμετοχής σε 

συγκεκριμένες δράσεις μόνο στα κράτη μέλη και ο καθορισμός πρόσθετων κριτηρίων 

επιλεξιμότητας και υποχρεώσεων εκμετάλλευσης για να διασφαλιστεί ότι οι μεταβιβάσεις, οι 

άδειες και η εκμετάλλευση είναι επωφελείς για την Ένωση. Για παράδειγμα, το μέσο 

«Accelerator» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την 

προώθηση καινοτομιών που δημιουργούν αγορές και την επέκταση επιχειρήσεων, θα 

χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία. 

Με την επιδίωξη στρατηγικής δέσμευσης και αμοιβαιότητας με διεθνείς εταίρους 

επιτυγχάνουμε ισχυρότερο αντίκτυπο που συνάδει με τα συμφέροντα της ΕΕ, διατηρώντας 

την ανταγωνιστικότητά μας, αντιμετωπίζοντας τις παγκόσμιες κοινωνιακές προκλήσεις, 

στηρίζοντας τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης και προωθώντας τις προτεραιότητες και τις 

αξίες μας στον κόσμο. 

 

- Η προσωρινή συμφωνία για το «Ορίζων Ευρώπη» περιλαμβάνει μια δέσμευση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα έχει εκτενή ανταλλαγή απόψεων με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού. Πώς θα 

μπορούσε να οργανωθεί αυτή η εκτενής ανταλλαγή απόψεων; Θα αναλάβετε την 

υποχρέωση να καθιερώσετε, μαζί με το Κοινοβούλιο, μια διεργασία που θα 

επιτρέπει, όλες οι πληροφορίες που υπάγονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» να διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο με 

διαρθρωμένο, έγκαιρο και τακτικό τρόπο; Περαιτέρω, πώς θα εξασφαλίσετε την 

τακτική υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 

εκτέλεση του προγράμματος, τα χρηματοδοτούμενα έργα και τις επιπτώσεις τους, 

ώστε να καταστεί δυνατός ένας διεξοδικός κοινοβουλευτικός έλεγχος;  

 

Κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 

η Επιτροπή υπέβαλε δήλωση σχετικά με την εκτεταμένη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. 

«Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων με την 

αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με: i) τον κατάλογο των δυνητικών 

υποψηφίων συμπράξεων βάσει των άρθρων 185 και 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα καλύπτονται από (αρχικές) εκτιμήσεις επιπτώσεων· ii) τον 

κατάλογο των προσωρινών αποστολών που προσδιορίζονται από τα συμβούλια αποστολής 

και iii) τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδίου πριν από την επίσημη έγκρισή του. 

Επίσης, θα παρουσιάζει και θα ανταλλάσσει έγγραφα που συνδέονται με τα προγράμματα 

εργασίας.» Δεσμεύομαι να εφαρμόσω στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη δήλωση αυτή, εντός 

των παραμέτρων των σχετικών υφισταμένων συμφωνιών και νομοθετικών πράξεων.  

Με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαβιβάζονται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγγραφα που 

αφορούν την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ενεργεί ως «σκιώδης» στρατηγική 

σύνθεση της επιτροπής προγράμματος του «Ορίζων Ευρώπη», η οποία συστάθηκε για να 
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συμβάλει στην προετοιμασία του πρώτου στρατηγικού σχεδίου. Θα εξακολουθήσουμε να 

διαβιβάζουμε τα σχετικά έγγραφα μέχρι το τέλος της λειτουργίας της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων. Όσον αφορά τη μετέπειτα λειτουργία των συνθέσεων των επιτροπών του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», θα διασφαλίσω ότι οι ημερήσιες διατάξεις των 

συνεδριάσεων των επιτροπών, τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων για τα οποία καλούνται οι 

επιτροπές να διατυπώσουν γνώμη και οι πληροφορίες σχετικά με τα τελικά σχέδια 

εκτελεστικών πράξεων μετά τη γνωμοδότηση των επιτροπών θα τίθενται στη διάθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Θα εξακολουθήσουμε να διαβιβάζουμε τα σχετικά έγγραφα μέχρι το τέλος της λειτουργίας 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Όσον αφορά τη μετέπειτα λειτουργία των συνθέσεων των 

επιτροπών του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», θα διασφαλίσω ότι οι ημερήσιες διατάξεις 

των συνεδριάσεων των επιτροπών, τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων για τα οποία καλούνται 

οι επιτροπές να διατυπώσουν γνώμη και οι πληροφορίες σχετικά με τα τελικά σχέδια 

εκτελεστικών πράξεων μετά τη γνωμοδότηση των επιτροπών θα τίθενται στη διάθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του μητρώου επιτροπολογίας. 

Είμαι πλήρως διαθέσιμη, όπως και οι υπηρεσίες μου, να συναντώ τακτικά την επιτροπή σας ή 

οποιαδήποτε άλλη σύνθεση κρίνετε κατάλληλη για να σας ενημερώσω σχετικά με τις 

πρόσφατες εξελίξεις και να ακούω τις απόψεις σας. Θα ήθελα ιδίως να ακούσω τις απόψεις 

σας σχετικά με τους εν δυνάμει υποψηφίους για τις θεσμοθετημένες συμπράξεις βάσει των 

άρθρων 185 και 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 

προσωρινές αποστολές που προσδιορίζονται από τα συμβούλια αποστολής και το σχέδιο 

στρατηγικού σχεδίου, πριν από την επίσημη έγκρισή του. Προσβλέπω σε εποικοδομητική και 

εκτενή ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος αυτού.   

 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη» μέσω του πίνακα ελέγχου του προγράμματος (Horizon Dashboard). Ο 

πίνακας ελέγχου παρέχει στο κοινό πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά 

με τα έργα και τα αποτελέσματά τους, σε στατιστικές ανά πρόγραμμα και σε εξειδικευμένες 

απόψεις για σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. 

Επιπλέον, με τη βοήθεια του νέου στοιχείου του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», που 

αφορά τις κύριες κατευθύνσεις επιπτώσεων, οι υπηρεσίες μου και εγώ θα εκπονούμε και θα 

θέτουμε στη διάθεσή σας διεξοδική και σαφή ανάλυση της προόδου ως προς τον 

επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος-πλαισίου, τόσο σε 

επίπεδο συνολικού προγράμματος όσο και για κάθε μέρος του.  

 

 

2. Πώς θα εξασφαλίσετε εσείς προσωπικά την καλή ποιότητα των νομοθετικών 

προτάσεων, την πλήρη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων (που 

απευθύνονται σε εσάς και τις υπηρεσίες σας), καθώς και τη συνεπή και ισόρροπη 

διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη να 

πραγματοποιηθούν διεξοδικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο 

όλων των προτεινόμενων νομοθετικών πράξεων στις ΜΜΕ;    

 

Είμαι πεπεισμένη ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση εκεί όπου η έρευνα και η καινοτομία 

έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, εκεί όπου προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και 

εκεί όπου μπορεί να αλλάξει την Ευρώπη. Στο πνεύμα της διοργανικής συμφωνίας για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, προσβλέπω στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο για τη βελτίωση των συγκεκριμένων στοιχείων των προγραμμάτων της ΕΕ και 

των νομοθετικών προτάσεων και επαναλαμβάνω τη δέσμευσή μου ως προς τη διαφάνεια και 

τη ροή πληροφοριών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Θα μεριμνήσω, σε στενή 

συνεργασία με τον αντιπρόεδρο για τις διοργανικές σχέσεις και τις προβλέψεις, ώστε να 

ανταποκριθούμε πλήρως στην ψηφιακή εποχή και να αξιοποιήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις 

στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των μαζικών δεδομένων με σκοπό να 

αποκτήσουμε τις καλύτερες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό των 

μελλοντικών πολιτικών μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι μπορούμε να 

βασιστούμε στις εσωτερικές επιστημονικές ικανότητες της Επιτροπής, όπως το Κοινό Κέντρο 

Ερευνών, η επιστημονική υπηρεσία και ο διαχειριστής γνώσης της Επιτροπής και ο 

μηχανισμός επιστημονικών συμβουλών. 

 

Φυσικά, οποιαδήποτε προτεινόμενη νέα πρωτοβουλία με σημαντικές επιπτώσεις θα 

αποτελέσει αντικείμενο εμπεριστατωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και θα επανεξεταστεί από 

την ανεξάρτητη επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, όπως οι τρέχουσες προτάσεις για το 

πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», οι οποίες ελπίζω ότι θα εγκριθούν σύντομα με τη δική σας 

υποστήριξη. Εκπονούμε επίσης, για πρώτη φορά, συντονισμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων 

δώδεκα υποψήφιων ευρωπαϊκών συμπράξεων, οι οποίες θα στηρίξουν πιθανές νομοθετικές 

προτάσεις. Θέλω να διασφαλίσω ότι αναλαμβάνουμε δράσεις που ενισχύουν τις συνέργειες 

και μεγιστοποιούν τον αντίκτυπό τους στην επίτευξη των κοινωνιακών μας στόχων.  

 

Δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι οι νέες νομοθετικές προτάσεις θα βασίζονται σε μια 

προσέγγιση που θα είναι εξαρχής ανοικτή και συνεργατική. Οι διαβουλεύσεις με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σημαντικό στοιχείο κάθε μέρους του 

κύκλου πολιτικής, από τον σχεδιασμό της πολιτικής έως την τελική νομοθετική συμφωνία 

και, στη συνέχεια, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής. Θα καταβάλλω 

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συνεχής παρακολούθηση, πέραν των εκ των υστέρων και 

των ενδιάμεσων αξιολογήσεων, να αποτελεί μέρος της διαδικασίας. Θέλω να εξασφαλίσω ότι 

όλοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, οι ερευνητές, οι φορείς καινοτομίας, οι πολίτες, οι 

ΜΜΕ, τα πανεπιστήμια, τα ιδρύματα. Θα εξακολουθήσω να δημοσιεύω όλες τις πληροφορίες 

σχετικά με τις συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων 

στο υποχρεωτικό μητρώο ομάδων συμφερόντων. 

 

Θέλω επίσης να διασφαλίσω ότι χρησιμοποιούμε τα εργαλεία βελτίωσης της νομοθεσίας για 

την εκπόνηση νομοθεσίας που ενθαρρύνει την πρωτότυπη καινοτομία, η οποία μπορεί να 

αποφέρει όχι μόνο οικονομικά αλλά, πρωτίστως, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για 

όλους τους Ευρωπαίους, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην καινοτομία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

πολιτικής. Η καινοτομία θα πρέπει να αναλύεται ως μέρος των εργαλείων κανονιστικής 

πολιτικής (εκτιμήσεις επιπτώσεων, αξιολογήσεις και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη), και θα συζητήσω με τον ορισθέντα αντιπρόεδρο για τις διοργανικές σχέσεις σχετικά με 

τον καλύτερο τρόπο για να το επιτύχουμε. Ένα φιλικό προς την καινοτομία και προβλέψιμο 

κανονιστικό πλαίσιο θα είναι καίριας σημασίας όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων 

βιωσιμότητας αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την 

τόνωση της ανάπτυξης. 

 

3. Πώς θα εξασφαλίσετε εσείς και οι υπηρεσίες σας ενισχυμένη συνεργασία με την 

επιτροπή ITRE; Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για να εξασφαλιστεί ότι η 

επιτροπή ITRE θα λαμβάνει εγκαίρως και προδραστικά τις ίδιες πληροφορίες, όπως το 
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Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, όσον αφορά τις προγραμματισμένες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες ή άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες; Πώς θα διευκολύνετε τον έλεγχο από 

την Επιτροπή ITRE σε νομοθετικές και μη νομοθετικές διαδικασίες, παρέχοντας σε 

πρώιμο στάδιο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία των 

νομοθετικών πράξεων, των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, και θα 

διευκολύνετε την παρακολούθηση της εφαρμογής τους; Πώς προτίθεστε να 

διασφαλίσετε ότι η ITRE θα ενημερώνεται δεόντως και θα εμπλέκεται σε οποιεσδήποτε 

διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της πολιτικής σας;  

Θα μεριμνήσω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως η επιτροπή ITRE να 

ενημερώνονται πλήρως, ταυτόχρονα με το Συμβούλιο, σχετικά με τυχόν σημαντικές 

εξελίξεις. Είμαι πλήρως διαθέσιμη να παρίσταμαι στις συνεδριάσεις της επιτροπής σας σε 

τακτική βάση και να ανταλλάσσω απόψεις μαζί σας στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. 

Οι υπηρεσίες μου δεσμεύονται να σας παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες και 

λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τις νομοθετικές, μη νομοθετικές, κατ’ εξουσιοδότηση 

και εκτελεστικές πράξεις και την εφαρμογή τους.    

Η κοινή αντίληψη σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (που επισυνάπτεται στη 

διοργανική συμφωνία του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου) προβλέπει τόσο τη 

διαβίβαση του ενδεικτικού προγραμματισμού των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όσο και την 

έγκαιρη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το έργο 

των ομάδων εμπειρογνωμόνων που βοηθούν την Επιτροπή στην εκπόνηση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το οποίο 

δημιουργήθηκε το 2017, παρέχει πληροφορίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, από τον προγραμματισμό έως τη δημοσίευση, επιτρέποντας 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται πλήρως για τις εργασίες της Επιτροπής στον 

τομέα αυτό. Ομοίως, το μητρώο επιτροπολογίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

συνεδριάσεις των επιτροπών επιτροπολογίας: όταν μια επιτροπή συνεδριάζει για να 

συζητήσει σχέδιο εκτελεστικής πράξης, το Κοινοβούλιο ενημερώνεται ενεργά. Η νέα έκδοση 

του μητρώου θα παρέχει σύντομα πρόσθετες πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τον 

προγραμματισμό εκτελεστικών πράξεων, που θα δημοσιεύονται για υποβολή παρατηρήσεων.  

Δεσμεύομαι πλήρως να ενημερώνω το Κοινοβούλιο για κάθε πρόθεση έναρξης 

διαπραγματεύσεων και τυχόν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης με 

το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και για την ανανέωση συμφωνιών επιστημονικής και 

τεχνολογικής συνεργασίας. Θα σεβαστώ πλήρως τα προνόμια του Κοινοβουλίου σύμφωνα με 

το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενεργώ 

σύμφωνα με την υποχρέωση αμοιβαίας ειλικρινούς συνεργασίας κατά την εκπλήρωση των 

δεσμεύσεων που ανέλαβε η Επιτροπή δυνάμει της διοργανικής συμφωνίας. Πληροφορίες 

σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες, τόσο επιστημονικής όσο και τεχνολογικής συνεργασίας, 

καθώς και σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 

παρέχονται προδραστικά και σε τακτική βάση στην επιτροπή ITRE. Θεωρώ χρήσιμο να 

εγγράφεται τακτικά η ενημέρωση σχετικά με διεθνείς συμφωνίες στην ημερήσια διάταξη των 

συνεδριάσεων της επιτροπής ITRE. 

 

 

 


