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Daniel Caspary
Ειδικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ώστε 
να εκτελεσθεί το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων πυρηνικής 
έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)

Πρόταση απόφασης (COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Eluned Morgan, Daniel Caspary

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 10

Το ΚΚΕρ πρέπει να συνεχίσει να αποδίδει 
πρόσθετους πόρους μέσω ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε έμμεσες 
δράσεις του προγράμματος πλαισίου, 
εργασίες για λογαριασμό τρίτων και, σε 
μικρότερο βαθμό, η αξιοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το ΚΚΕρ πρέπει να συνεχίσει να αποδίδει 
πρόσθετους πόρους μέσω ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων, επιπλέον των εργασιών 
για λογαριασμό τρίτων, και τούτο 
προϋποθέτει ότι θα συμμετέχει στις
έμμεσες δράσεις του προγράμματος 
πλαισίου, καταβάλλοντας προσπάθειες για 
την ουσιαστική αξιοποίηση του πλήθους 
των έως τώρα δραστηριοτήτων, και, σε 
μικρότερο βαθμό, ότι θα αξιοποιεί την 
πνευματική ιδιοκτησία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι και μελλοντικά δυνατή η συμμετοχή του ΚΚΕρ στις διαδικασίες δημόσιων 
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προμηθειών στον τομέα των έμμεσων μέτρων, και στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται ένταση των 
προσπαθειών. Θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί η δυνατότητα για την εξασφάλιση πόρων από 
άλλες πηγές και την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας. Τούτο θα εξασφαλίσει τον 
αυτόματο ποιοτικό έλεγχο και, επιπλέον, θα συμβάλει στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου 
αριστείας και αποτελεσματικότητας στο ΚΚΕρ.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 10

Το ΚΚΕρ πρέπει να συνεχίσει να αποδίδει 
πρόσθετους πόρους μέσω ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε έμμεσες 
δράσεις του προγράμματος πλαισίου, 
εργασίες για λογαριασμό τρίτων και, σε 
μικρότερο βαθμό, η αξιοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το ΚΚΕρ πρέπει να συνεχίσει να αποδίδει 
πρόσθετους πόρους μέσω ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων, και τούτο προϋποθέτει ότι 
θα συμμετέχει στις έμμεσες δράσεις του 
προγράμματος πλαισίου, καταβάλλοντας 
προσπάθειες για την ουσιαστική 
αξιοποίηση του πλήθους των έως τώρα 
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το ΚΚΕρ θα 
πρέπει να επιδιώξει την πρόσβαση σε 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι μελλοντικά δυνατή η συμμετοχή του ΚΚΕρ στις διαδικασίες δημόσιων 
προμηθειών στον τομέα των έμμεσων μέτρων, και στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται ένταση των 
προσπαθειών.


