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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και τις 
άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι 
αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική 
προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της 
Λισαβόνας, παράλληλα ιδίως με τις δράσεις 
που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη 
γεωργία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
τη βιομηχανία, την υγεία, την προστασία 
των καταναλωτών, την απασχόληση, την 
ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στα κράτη μέλη και από τα 
κράτη μέλη μέσω της συμμετοχής τους σε 
ευρωπαϊκούς διακρατικούς ερευνητικούς 
οργανισμούς, καθώς και τις άλλες 
κοινοτικές δράσεις που είναι αναγκαίες για 
τη συνολική στρατηγική προσπάθεια 
υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας, 
παράλληλα ιδίως με τις δράσεις που 
αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη 
γεωργία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
τη βιομηχανία, την υγεία, την προστασία 
των καταναλωτών, την απασχόληση, την 
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ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα με την πρόταση για το 7ο ΠΠ και τις προτάσεις για τα 
άλλα ειδικά προγράμματα, είναι αναγκαίο να υπάρχει αναφορά στις διακρατικές ερευνητικές 
δραστηριότητες. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των κρατών μελών μέσω της συμμετοχής τους 
σε διακρατικούς οργανισμούς, αποτελούν τη δύναμη της ευρωπαϊκής έρευνας σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 6
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (στ)

(στ) οι “οριζόντιες” δραστηριότητες 
διεθνούς συνεργασίας.

(στ) η συνεκτική ανάπτυξη πολιτικών για 
την έρευνα
(στ α) και οι δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δίδεται έμφαση στην υποστήριξη της διεθνικής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 7
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές δεοντολογίας.

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές δεοντολογίας. Δεν χρηματοδοτούνται 
προγράμματα έρευνας σχετικά με το 
έμβρυο και τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, 
δεδομένου ότι τέτοια προγράμματα 
απαγορεύονται σε διάφορα κράτη μέλη για 
λόγους που σχετίζονται με τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα και με 
συνταγματικές αρχές.
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Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3

2. Οι ακόλουθοι τομείς έρευνας δεν 
χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:

2. Στην περίπτωση ευαίσθητων από 
δεοντολογική άποψη σχεδίων έρευνας, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να λαμβάνουν την 
έγκριση ή εξουσιοδότηση των εθνικών ή 
τοπικών επιτροπών επί δεοντολογικών 
ζητημάτων πριν από την έναρξη των 
σχεδίων τους. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 
εξετάζει συστηματικά τα σχέδια και 
διαβιβάζει ετησίως σχετική έκθεση στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  Σε ειδικές περιστάσεις, η 
δεοντολογική εξέταση μπορεί να 
διενεργείται κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης του σχεδίου. 

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για λόγους αναπαραγωγής,
– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·
– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή για την προμήθεια βλαστικών 
κυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς 
πυρήνων σωματικών κυττάρων. 
3. Δεν χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος η παρακάτω 
έρευνα: 

3. Δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του
παρόντος προγράμματος τα ακόλουθα 
ερευνητικά πεδία:

– ερευνητικές δραστηριότητες 
απαγορευμένες σε όλα τα κράτη μέλη,
– οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος μέλος 
στο οποίο τέτοιου είδους έρευνα 
απαγορεύεται.

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση 
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ανθρώπινων εμβρύων
- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική
- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή για την προμήθεια βλαστικών 
κυττάρων, και ερευνητικές 
δραστηριότητες στις οποίες 
χρησιμοποιούνται κύτταρα τέτοιων 
εμβρύων
- σχέδια έρευνας που οδηγούν άμεσα ή 
έμμεσα στην καταστροφή ανθρώπινων 
εμβρύων.
Στον τομέα της έρευνας επί εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων, θα χρησιμοποιείται 
η εμπειρία των εθνικών ιδρυμάτων υγείας 
και η χρηματοδότηση της έρευνας θα 
περιορίζεται σε σειρές εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων που δημιουργήθηκαν 
πριν από τον Αύγουστο του 2001.

Or. en

(Η παράγραφος 3, δεύτερη παύλα, των τροπολογιών του Κοινοβουλίου είναι ίδια με την 
παράγραφο 2, δεύτερη παύλα, στην πρόταση της Επιτροπής)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.

Τροπολογία: Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul Rübig

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 
δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικές 
δραστηριότητες στα παρακάτω ερευνητικά 
αντικείμενα:

2. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 
δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικές 
δραστηριότητες στα παρακάτω ερευνητικά 
πεδία:

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση του 

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση 
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ανθρώπου για λόγους αναπαραγωγής, ανθρώπινων εμβρύων·

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας 
ή για την προμήθεια βλαστικών κυττάρων, 
μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων. 

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας 
ή για την προμήθεια βλαστικών κυττάρων, 
και ερευνητικές δραστηριότητες στις 
οποίες χρησιμοποιούνται κύτταρα τέτοιων 
εμβρύων·

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
συνεπάγονται καταστροφή ανθρώπινων 
εμβρύων ή χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Δεν χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα: 
- ερευνητικά έργα που απαγορεύονται σε 
κράτη μέλη για λόγους που σχετίζονται με 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και με 
συνταγματικές αρχές,
- ερευνητικά έργα που θέτουν σε κίνδυνο 
τις βασικές αρχές της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας,
- μέθοδοι κλωνοποίησης ανθρώπινων 
εμβρύων,
- επεμβάσεις στη βλαστική σειρά του 
ανθρώπου·
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-η χρήση και η δημιουργία εμβρύων και 
εμβρυακών βλαστοκυττάρων για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, δεδομένου ότι τα 
ανθρώπινα όντα αποτελούν σκοπό τα ίδια, 
το δε ανθρώπινο σώμα, και ιδιαίτερα το 
γυναικείο, δεν θα πρέπει να 
εμπορευματοποιείται.
Δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτείται, ούτε 
άμεσα ούτε έμμεσα, έρευνα για χίμαιρες.

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Christian Ehler

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Δεν χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος η παρακάτω 
έρευνα:

3. Στις περιπτώσεις που η τεχνολογία είναι 
αμφιλεγόμενη από δεοντολογική άποψη 
(π.χ. έρευνα με εμβρυϊκά βλαστικά 
κύτταρα, υπεράριθμα έμβρυα από 
γονιμοποίηση in vitro, ζητήματα σε σχέση 
με τη χρήση γενετικών δεδομένων ελλείψει 
θεραπείας),δίδεται προτεραιότητα σε 
ερευνητικά έργα που προσφέρουν 
εναλλακτική λύση στις εν λόγω 
δεοντολογικά αμφιλεγόμενες τεχνολογίες, 
π.χ. έρευνα με βλαστικά κύτταρα ενηλίκων 
ή βλαστικά κύτταρα από ομφάλιο λώρο, 
θεραπεία προβλημάτων στειρότητας χωρίς 
τη δημιουργία υπεράριθμων εμβρύων, 
γενετικές εξετάσεις στο πλαίσιο θεραπείας. 

– ερευνητικές δραστηριότητες 
απαγορευμένες σε όλα τα κράτη μέλη,
– οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος μέλος 
στο οποίο τέτοιου είδους έρευνα 
απαγορεύεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 3, περίπτωση 1 α (νέα)

- έρευνα σχετικά με το έμβρυο και τα 
εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, που 
απαγορεύεται σε διάφορα κράτη μέλη για 
λόγους θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και συνταγματικών αρχών

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε κράτος 
μέλος στο οποίο απαγορεύεται τέτοια 
έρευνα.

- τα ερευνητικά έργα που υπονομεύουν την 
αρχή της επικουρικότητας και της αξίες 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και 
απειλούν τη μη εμπορευματοποίηση του 
ανθρώπινου σώματος, ιδιαίτερα δε του 
γυναικείου σώματος.

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 14
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Στο παράρτημα IV του παρόντος ειδικού 
προγράμματος εκτίθεται μια πρωτοβουλία 
για την από κοινού εκτέλεση εθνικών 
προγραμμάτων έρευνας, η οποία πρόκειται
να αποτελέσει το αντικείμενο χωριστής 
απόφασης βάσει του άρθρου 169 της 
συνθήκης.

3. Στο παράρτημα IV του παρόντος ειδικού 
προγράμματος εκτίθεται μια ενδεχόμενη 
πρωτοβουλία για την από κοινού εκτέλεση 
εθνικών προγραμμάτων έρευνας, η οποία θα 
μπορούσε να αποτελέσει το αντικείμενο 
χωριστής απόφασης βάσει του άρθρου 169 
της συνθήκης.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Αυτονόητη. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 15
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη 
τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες 
που διεξάγονται από τα κράτη μέλη, τις 
συνδεδεμένες χώρες και ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς οργανισμούς. Το πρόγραμμα 
εργασίας επικαιροποιείται εάν κριθεί 
σκόπιμο.

2. Το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη 
τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες 
που διεξάγονται από τα κράτη μέλη, τις 
συνδεδεμένες χώρες και ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς οργανισμούς, την επίτευξη 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, τις 
επιπτώσεις τους για την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και τη 
σημασία τους για τις λοιπές κοινοτικές 
πολιτικές. Το πρόγραμμα εργασίας 
επικαιροποιείται εάν κριθεί σκόπιμο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ένα περιβάλλον έντονης βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, είναι αναγκαίο να 
αναγνωρίζεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και η σπουδαιότητα των κοινοτικών πολιτικών.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 16
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη 
τις συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες 
των κρατών μελών, των συνδεδεμένων 
χωρών και των ευρωπαϊκών και διεθνών 
οργανισμών, και ενημερώνεται κατά 
περίπτωση.

2. Το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη 
τις συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες 
των κρατών μελών, των συνδεδεμένων 
χωρών και των ευρωπαϊκών και διεθνών 
οργανισμών, με στόχο την βελτίωση των 
συνεργειών με τις δραστηριότητες αυτές
και ενημερώνεται κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθεί ένας συνεκτικός ΕΧΕ προς όφελος της Ευρώπης, το πρόγραμμα εργασίας 
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θα πρέπει να στοχεύει στην αύξηση των συνεργειών με τις υπάρχουσες ερευνητικές 
δραστηριότητες, και όχι απλώς να τις λαμβάνει υπόψη. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθούν οι προτάσεις για έμμεσες 
δράσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων 
χρηματοδότησης και θα επιλεγούν τα έργα. 
Ως κριτήρια λαμβάνονται η αριστεία, οι 
επιπτώσεις και η εκτέλεση· σε αυτό το 
πλαίσιο, οι επιπλέον απαιτήσεις, οι 
συντελεστές στάθμισης και τα κατώφλια 
διευκρινίζονται περαιτέρω ή 
συμπληρώνονται στο πρόγραμμα εργασίας.

3. Οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο 
πλαίσιο των καθεστώτων χρηματοδότησης 
αξιολογούνται, και τα σχέδια επιλέγονται, 
με βάση τα εξής κριτήρια:

- επιστημονική και/ή τεχνολογική αριστεία
- σπουδαιότητα για τους στόχους του 
ειδικού προγράμματος
- δυνητικός αντίκτυπος, μέσω της 
ανάπτυξης, της διάδοσης και της χρήσης 
των αποτελεσμάτων του έργου
- ποιότητα και αποτελεσματικότητα της 
εκτέλεσης και της διαχείρισης.
Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και 
επιλογής, ενώ μπορούν να διευκρινίζονται 
και οι επιπλέον απαιτήσεις, οι συντελεστές 
στάθμισης και τα κατώφλια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την καλύτερη απόδοση κατά την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζει το ειδικό πρόγραμμα, 
είναι αναγκαία η λεπτομερέστερη περιγραφή των εφαρμοστέων αρχών για την επιλογή των 
έργων.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 18
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Το πρόγραμμα εργασίας είναι δυνατό να 
προσδιορίζει:

4. Το πρόγραμμα εργασίας είναι δυνατό να 
προσδιορίζει τις ευρωπαϊκές 
εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται 
χρηματοδοτική υποστήριξη υπό μορφή 
συνδρομής μέλους.

οργανισμούς στους οποίους παρέχεται 
χρηματοδοτική υποστήριξη υπό μορφή 
συνδρομής μέλους·

δράσεις υποστήριξης των δραστηριοτήτων 
συγκεκριμένων νομικών οντοτήτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί θα πρέπει να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις και, κατά συνέπεια, η παράγραφος 
4 θα πρέπει να αναφέρεται μόνο σε φορείς με χαρακτήρα "ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων", ενώ η 
περίπτωση β) πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 19
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2 εφαρμόζεται για την 
έγκριση: 

2. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2 εφαρμόζεται για την 
έγκριση των εξής μέτρων:

α) το πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

α) του σχεδιασμού και της 
επικαιροποίησης του προγράμματος 
εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, περιλαμβανομένων των 
μέσων που θα χρησιμοποιηθούν βάσει των 
προτεραιοτήτων, των ενδεχομένων 
μεταγενέστερων προσαρμογών για τις 
χρήσεις τους, του περιεχομένου των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, 
καθώς και των εφαρμοστέων κριτηρίων 
επιλογής και αξιολόγησης,

β) οποιαδήποτε προσαρμογή της 
ενδεικτικής ανάλυσης του ποσού που 

β) την έγκριση της χρηματοδότησης για:



AM\619606EL.doc 11/82 PE 374.088v02-00

EL

παρατίθεται στο παράρτημα II.
(i) δράσεις Ε&ΤΑ που σχετίζονται με 
δίκτυα αριστείας και ολοκληρωμένα 
σχέδια,
(ii) δράσεις Ε&ΤΑ στους εξής τομείς:
- υγεία· 
- τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία·
- νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες·
β α) τη διαμόρφωση των όρων αναφοράς 
για την εξωτερική αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 του 
προγράμματος πλαισίου,
β β) οποιαδήποτε προσαρμογή της 
ενδεικτικής ανάλυσης του ποσού που 
παρατίθεται στο παράρτημα II.

Or. en

(Το σημείο β β) στην τροπολογία του Κοινοβουλίου είναι ίδιο με το σημείο β) στην πρόταση της 
Επιτροπής)

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 20
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 8 εφαρμόζεται για την 
έγκριση: 

2. Η διαχειριστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 
εφαρμόζεται για την έγκριση:

α) του προγράμματος εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6·

α) του προγράμματος εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6,
περιλαμβανομένων των μέσων που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα, 
των ενδεχομένων μεταγενέστερων 
προσαρμογών τους, του περιεχομένου των 
προσκλήσεων, καθώς και των 
εφαρμοστέων κριτηρίων αξιολόγησης και 
επιλογής·

β) οιασδήποτε προσαρμογής της ενδεικτικής 
ανάλυσης του ποσού που παρατίθεται στο 
παράρτημα IΙ.

β) οιασδήποτε προσαρμογής της ενδεικτικής 
ανάλυσης του ποσού που παρατίθεται στο 
παράρτημα IΙ·
β α) των χρηματοδοτήσεων για δράσεις 
Ε&ΤΑ για τις οποίες το ποσό της 
εκτιμώμενης κοινοτικής συμμετοχής, στο 
πλαίσιο του προγράμματος αυτού, είναι ίσο 
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ή μεγαλύτερο των 0,6 εκατ. ευρώ·
β β) των αποφάσεων χρηματοδότησης των 
ERA-NET και ERA-NET PLUS·
β γ) της σύμβασης μεταξύ της Επιτροπής 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, σε σχέση με τη 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 
Καταμερισμού του Κινδύνου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες αρμοδιότητες των επιτροπών διαχείρισης, διότι είναι 
ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος οι χώρες να αισθάνονται συμμέτοχοι 
και να υπάρχει μια κατάλληλη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλές από αυτές πρέπει να είναι συμπληρωματικές αντίστοιχων δραστηριοτήτων στα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 21
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία 
διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4
της απόφασης 1999/468/EΚ, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παράγραφος 3.

2. Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 
7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 22
Άρθρο 8 α (νέο)

Άρθρο 8 α
Η Επιτροπή επιβλέπει τον ανεξάρτητο 
έλεγχο, αξιολόγηση και αναθεώρηση που 
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αναφέρονται στο άρθρο 7 της απόφασης 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, 
όσον αφορά τις δραστηριότητες στους 
τομείς που καλύπτει το ειδικό πρόγραμμα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του ειδικού 
προγράμματος, πρέπει να εφαρμοσθούν οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 23
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, παράγραφος 1, περίπτωση 5

- προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με 
σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό· και

- προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με 
σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό· παροχή, στα 
υπάρχοντα εθνικά ή περιφερειακά γραφεία 
πληροφόρησης, της δυνατότητας να 
προσφέρουν στις ΜΜΕ, τη βιομηχανία και 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
πλαίσιο, το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και 
για τα Διαρθρωτικά Ταμεία· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υπάρχοντα ενημερωτικά γραφεία βοήθειας πρέπει να λαμβάνουν καθοδήγηση και 
ενημέρωση ούτως ώστε να ενημερώνουν τις ΜΜΕ, τη βιομηχανία και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, και αυτό, με γνώμονα τη συμπληρωματικότητα των ταμείων. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 24
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, παράγραφος 1, περιπτώσεις 5 και 6, και παράγραφος 2

προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με 
σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 

προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με 
σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 
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επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό· και

επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό· 
- υποστήριξη στη συνεκτική ανάπτυξη 
πολιτικών για την έρευνα και

- οριζόντιες δράσεις και μέτρα υποστήριξης 
της διεθνούς συνεργασίας.

- δράσεις και μέτρα υποστήριξης της 
διεθνούς συνεργασίας.

Το παρόν ειδικό πρόγραμμα θα 
υποστηρίξει επίσης τη συνεκτική ανάπτυξη 
των πολιτικών που αφορούν τον τομέα της 
έρευνας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στις πολιτικές για την έρευνα και να εξασφαλισθεί η ορθολογική 
εφαρμογή τους. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται ένα νέο σημείο.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 25
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, παράγραφος 1, περίπτωση 6

- οριζόντιες δράσεις και μέτρα υποστήριξης 
της διεθνούς συνεργασίας. 

- οριζόντιες δράσεις και μέτρα υποστήριξης 
της διεθνούς, διασυνοριακής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια αρχή που αφορά τη διεθνή συνεργασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διασυνοριακή 
και διαπεριφερειακή συνεργασία.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 26
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, παράγραφος 4

Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος είναι 
δυνατό να αναληφθούν δράσεις 
συντονισμού μη κοινοτικών προγραμμάτων 
με χρήση του μηχανισμού ERA-NET και 
της συμμετοχής της Κοινότητας σε από 

Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος είναι 
δυνατό να αναληφθούν δράσεις 
συντονισμού μη κοινοτικών προγραμμάτων 
με χρήση του μηχανισμού ERA-NET και 
της συμμετοχής της Κοινότητας σε από 
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κοινού εκτελούμενα εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα (άρθρο 169 της συνθήκης), 
όπως περιγράφεται στο ειδικό πρόγραμμα 
"Συνεργασία".

κοινού εκτελούμενα εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα (άρθρο 169 της συνθήκης), 
όπως περιγράφεται στο ειδικό πρόγραμμα 
"Συνεργασία". Η δράση αυτή 
χρησιμοποιείται επίσης για τη βελτίωση 
της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειας μεταξύ του προγράμματος 
πλαισίου και των δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο διακρατικών δομών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ηγετικές σε παγκόσμιο επίπεδο υποδομές αναπτύσσονται και 
χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη μέσω της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκούς διακρατικούς 
οργανισμούς. Οι ερευνητικές υποδομές προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία και οφέλη 
στην ευρωπαϊκή έρευνα και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 27
Παράρτημα I, Εισαγωγή, παράγραφος 5 α (νέα)

Το εν λόγω τμήμα του προγράμματος 
πλαισίου προορίζεται να ενισχύσει τα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια,εφόσον τα 
ιδρύματα αυτά παίζουν κομβικό ρόλο στην 
υλοποίηση επιστημονικής και τεχνολογικής 
έρευνας υψηλής ποιότητας, και στην 
καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Or. xm

(Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 1138 στο σχέδιο έκθεσης του Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο)

Αιτιολόγηση

Ο θεμελιώδης ρόλος που έχει να διαδραματίσει το πανεπιστήμιο είναι τόσο προφανής, ώστε να 
μη χρειάζεται περαιτέρω αιτιολόγηση. Η ίδια η Επιτροπή το αναγνώρισε σε πολλές 
περιπτώσεις, ενώ δημοσίευσε και ειδική ανακοίνωση για το θέμα αυτό (COM(2003)0058) με 
θέμα "ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της γνώσης". Στο έγγραφο αυτό αναγνωρίζεται 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα υγιές και δραστήριο πανεπιστημιακό περιβάλλον, 
καθώς και ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την αριστεία στα πανεπιστήμιά της, ώστε να 
βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες που στηρίζουν την κοινωνία της γνώσης. Στο ίδιο έγγραφο, 
υπογραμμίζεται η ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των πανεπιστημίων, προκειμένου να βελτιωθεί 
η ανταγωνιστικότητά τους εν σχέσει προς τις πλέον προηγμένες χώρες εκτός της Ενώσεως. 
Βάσει των παρατηρήσεων αυτών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών 



PE 374.088v02-00 16/82 AM\619606EL.doc

EL

πανεπιστημίων στο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 28
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, κεφάλαιο "Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας"

Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών 
έρευνας

Διαγραφή

Σκοπός των δραστηριοτήτων που θα 
αναληφθούν εν προκειμένω είναι να 
υποστηρίξουν τη συνεκτική ανάπτυξη των 
πολιτικών έρευνας, να συμπληρώσουν τις 
δραστηριότητες συντονισμού που θα 
αναπτυχθούν βάσει του προγράμματος 
"Συνεργασία", και να συμβάλουν στις 
κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες 
(π.χ. νομοθεσία, συστάσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές) που αποβλέπουν 
στη βελτίωση της συνεκτικότητας και του 
αντικτύπου των πολιτικών των κρατών 
μελών.

Οι σχετικές δραστηριότητες θα συμβάλουν 
στην υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, και ιδίως του στόχου αύξησης 
των επενδύσεων στην έρευνα στο 3% του 
ΑΕΠ της Ένωσης, βοηθώντας τα κράτη 
μέλη και την Ένωση να αναπτύξουν πιο 
αποτελεσματικές πολιτικές στους τομείς 
της έρευνας και της ανάπτυξης. Θα 
επιδιώκουν να βελτιώσουν τη δημόσια 
έρευνα και τους δεσμούς της με τη 
βιομηχανία και να προωθήσουν τις 
ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, 
δημιουργώντας ιδίως κατάλληλες 
συνθήκες πλαισίωσης και ενισχύοντας τη 
δημόσια υποστήριξη, και τη συνακόλουθη 
κινητοποίηση, των ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι υπόψη δραστηριότητες θα καλύπτουν, 
μεταξύ άλλων, τα εξής:

παρακολούθηση και ανάλυση των 
δημόσιων πολιτικών και των 
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επιχειρηματικών στρατηγικών που έχουν 
σχέση με την έρευνα

Στόχος είναι η παραγωγή πληροφοριών και 
αναλύσεων προς υποστήριξη της χάραξης, 
της εφαρμογής, της αξιολόγησης και του 
διακρατικού συντονισμού των δημόσιων 
πολιτικών. Συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

- Δραστηριότητες σχετικές με την 
υπηρεσία πληροφοριών και στρατηγικών 
δεδομένων ERAWATCH, η οποία 
υποστηρίζει την εμπεριστατωμένη χάραξη 
ερευνητικής πολιτικής και συμβάλει στην 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (ΕΧΕ), βελτιώνοντας την 
κατανόηση της φύσης, των συστατικών 
στοιχείων και της εξέλιξης των εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών πολιτικών, 
πρωτοβουλιών και συστημάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθούν τακτικές 
αναλύσεις, από μια ευρωπαϊκή οπτική 
γωνία, παραμέτρων χρήσιμων για τη 
χάραξη ερευνητικής πολιτικής, όπως: 
παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη 
των ερευνητικών συστημάτων και 
επιπτώσεις τους στις πολιτικές και τις 
δομές διακυβέρνησης· αναδυόμενα 
ζητήματα/προκλήσεις και πολιτικές 
επιλογές· επισκόπηση, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, της προόδου των κρατών μελών 
προς την κατεύθυνση του ΕΧΕ και την 
επίτευξη του στόχου του 3%.

- Δραστηριότητες παρακολούθησης των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, με 
σκοπό την ανάπτυξη μιας αυτόνομης και 
συμπληρωματικής πηγής πληροφοριών η 
οποία θα διευκολύνει τον προσανατολισμό 
και τη διαμόρφωση των δημόσιων 
πολιτικών και θα επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις να αξιολογούν, σε συγκριτική 
βάση, τις οικείες στρατηγικές επενδύσεων 
στην Ε&Α. Στις δραστηριότητες αυτές θα 
συμπεριλαμβάνονται: περιοδική κατάρτιση 
πινάκων επιδόσεων των επιχειρήσεων και 
των κλάδων όσον αφορά τις επενδύσεις 
στην Ε&Α, έρευνες των τάσεων των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α, 
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αναλύσεις των παραγόντων που 
επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις 
πρακτικές των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 
τις επενδύσεις στην Ε&Α, αναλύσεις των 
οικονομικών επιπτώσεων, και εκτιμήσεις 
των πολιτικών συνεπειών. 

- Δραστηριότητες ανάπτυξης και ανάλυσης 
δεικτών της ερευνητικής δραστηριότητας 
και των συνεπειών της στην οικονομία. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα 
συμπεριλαμβάνουν: παραγωγή και 
δημοσίευση βασικών αριθμητικών 
στοιχείων και πινάκων επιδόσεων στους 
τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
ενδεχομένως με χρήση επίσημων 
στατιστικών δεικτών· αξιολόγηση των 
πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των 
συστημάτων Ε&Α των κρατών μελών· 
ανάλυση της θέσης και των επιδόσεων της 
ΕΕ στον τομέα της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας.

Οι σχετικές δραστηριότητες θα 
διεξάγονται σε συνεργασία με το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών, καθώς και μέσω μελετών 
και ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Συντονισμός των πολιτικών έρευνας, 
μεταξύ άλλων μέσω της ανάληψης 
πρωτοβουλιών διακρατικής συνεργασίας, 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επί 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος

Στόχος είναι να ενισχυθεί ο συντονισμός 
των πολιτικών έρευνας, μέσω δράσεων οι 
οποίες θα υποστηρίζουν i) την εφαρμογή 
της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) 
και ii) πρωτοβουλίες "από κάτω προς τα 
πάνω" που θα αναλαμβάνονται από 
περισσότερες της μίας χώρες και 
περιφέρειες και στις οποίες θα 
συμμετέχουν, κατά περίπτωση, και άλλα 
άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. 
βιομηχανία, ευρωπαϊκοί οργανισμοί και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών).

Οι σχετικές δραστηριότητες θα καλύπτουν 
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ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που 
συνδέονται με την πολιτική έρευνας και 
άλλες συναφείς πολιτικές που χρειάζεται να 
κινητοποιηθούν για την υλοποίηση του 
ΕΧΕ και την επίτευξη του στόχου της 
αύξησης των επενδύσεων στην έρευνα στο 
3 % του ΑΕΠ της Ένωσης. Θα 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικότερων εθνικών και 
περιφερειακών πολιτικών μέσω της 
ανταλλαγής χρήσιμων εμπειριών και 
πρακτικών και της αξιολόγησης από 
ομότιμους κριτές· θα ενθαρρύνουν την 
ανάληψη συντονισμένων ή κοινών 
πρωτοβουλιών από ομάδες χωρών και 
περιφερειών που ενδιαφέρονται για τομείς 
οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη υπερεθνική 
διάσταση ή αξιόλογες δυνατότητες 
υπερεθνικής διάχυσης αποτελεσμάτων· 
και, κατά περίπτωση, θα προσδιορίζουν τα 
ζητήματα για τα οποία χρειάζεται να 
αναληφθεί συμπληρωματική και 
αλληλοενισχυόμενη δράση σε επίπεδο 
Κοινότητας και κρατών μελών.

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από 
περισσότερες της μίας χώρες και 
περιφέρειες είναι δυνατό να καλύπτουν π.χ. 
δραστηριότητες αξιολόγησης των εθνικών 
και περιφερειακών πολιτικών από 
ομότιμους κριτές, ανταλλαγές εμπειριών 
και προσωπικού, από κοινού αξιολογήσεις 
και εκτιμήσεις αντικτύπου, και 
δραστηριότητες ανάπτυξης και εφαρμογής 
κοινών πρωτοβουλιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κατά τη γνώμη της συντάκτριας της τροπολογίας, το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί 
ώστε, αντί να εμφανίζεται στην εισαγωγή του Παραρτήματος Ι, να εμφανίζεται ως ένα από τα 
σημεία στα οποία διαιρείται το Παράρτημα αυτό.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 29
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, κεφάλαιο "Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας", 
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παράγραφος 3, σημείο 1, πρώτη παράγραφος, στοιχείο 2

– Δραστηριότητες παρακολούθησης των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, με 
σκοπό την ανάπτυξη μιας αυτόνομης και 
συμπληρωματικής πηγής πληροφοριών η 
οποία θα διευκολύνει τον προσανατολισμό 
και τη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών 
και θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
αξιολογούν, σε συγκριτική βάση, τις οικείες 
στρατηγικές επενδύσεων στην Ε&Α. Στις 
δραστηριότητες αυτές θα 
συμπεριλαμβάνονται: περιοδική κατάρτιση 
πινάκων επιδόσεων των επιχειρήσεων και 
των κλάδων όσον αφορά τις επενδύσεις 
στην Ε&Α, έρευνες των τάσεων των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α, 
αναλύσεις των παραγόντων που επηρεάζουν 
τις αποφάσεις και τις πρακτικές των 
επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις 
στην Ε&Α, αναλύσεις των οικονομικών 
επιπτώσεων, και εκτιμήσεις των πολιτικών 
συνεπειών.

– Δραστηριότητες παρακολούθησης των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, με 
σκοπό την ανάπτυξη μιας αυτόνομης και 
συμπληρωματικής πηγής πληροφοριών η 
οποία θα διευκολύνει τον προσανατολισμό 
και τη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών 
και θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις, σε τομείς 
καίριας σημασίας για την οικονομία της 
ΕΕ, να αξιολογούν, σε συγκριτική βάση, τις 
οικείες στρατηγικές επενδύσεων στην Ε&Α. 
Στις δραστηριότητες αυτές θα 
συμπεριλαμβάνονται: περιοδική κατάρτιση 
πινάκων επιδόσεων των επιχειρήσεων και 
των κλάδων όσον αφορά τις επενδύσεις 
στην Ε&Α, έρευνες των τάσεων των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α, 
αναλύσεις των παραγόντων που επηρεάζουν 
τις αποφάσεις και τις πρακτικές των 
επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις 
στην Ε&Α, αναλύσεις των οικονομικών 
επιπτώσεων, και εκτιμήσεις των πολιτικών 
συνεπειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στη βιομηχανική έρευνα πρέπει να ενθαρρύνεται, ιδίως σε τομείς καίριας 
σημασίας για την οικονομία της ΕΕ.  

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 30
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, κεφάλαιο "Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας", 

παράγραφος 3, σημείο 2, πρώτη παράγραφος

Στόχος είναι να ενισχυθεί ο συντονισμός 
των πολιτικών έρευνας, μέσω δράσεων οι 
οποίες θα υποστηρίζουν i) την εφαρμογή της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) και 
ii) πρωτοβουλίες "από κάτω προς τα πάνω" 
που θα αναλαμβάνονται από περισσότερες 
της μίας χώρες και περιφέρειες και στις 
οποίες θα συμμετέχουν, κατά περίπτωση, 
και άλλα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. 

Στόχος είναι να ενισχυθεί ο συντονισμός 
των πολιτικών έρευνας, εκεί όπου ένας 
τέτοιος συντονισμός θα προσέφερε  
προστιθέμενη αξία στα συστήματα έρευνας 
και καινοτομίας, μέσω δράσεων οι οποίες 
θα υποστηρίζουν i) την εφαρμογή της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) και 
ii) πρωτοβουλίες "από κάτω προς τα πάνω" 
που θα αναλαμβάνονται από περισσότερες 
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βιομηχανία, ευρωπαϊκοί οργανισμοί και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών). 

της μίας χώρες και περιφέρειες και στις 
οποίες θα συμμετέχουν, κατά περίπτωση, 
και άλλα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. 
βιομηχανία, ευρωπαϊκοί οργανισμοί και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές για την έρευνα θα πρέπει να συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ, εκεί όπου η συνεργασία 
μπορεί να αποδώσει προστιθέμενη αξία. Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των ερευνητικών πολιτικών των κρατών 
μελών.  

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 31
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, κεφάλαιο "Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας", 

παράγραφος 3, σημείο 2, παράγραφος 3α (νέα)

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή:
- σε μια προσέγγιση που θα συνδυάζει την 
ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού με 
τα διαρθρωτικά ταμεία και τα 
προγράμματα που έχουν ως άξονα την 
καινοτομία·
- στη μείωση των διοικητικών και φυσικών 
εμποδίων που δεν επιτρέπουν την 
αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία 
μεταξύ των περιφερειών διαφορετικών 
κρατών μελών και την ανάπτυξη 
συνδυασμένης ικανότητας για έρευνα και 
καινοτομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, η διασυνοριακή και η διαπεριφερειακή πολιτική 
έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 
ολοκλήρωση της ΕΕ, δεδομένου ότι στόχος τους είναι η υπέρβαση των συνόρων των κρατών 
μελών. Πολύ συχνά, η καινοτόμος διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών δεν είναι 
πάντα ιδιαίτερα επιτυχής. Αυτό οφείλεται σε διοικητικά και εδαφικά εμπόδια. Ευπρόσδεκτη 
είναι κάθε βοήθεια για τον συντονισμό των πολιτικών μεταξύ περιοχών και κρατών μελών για 
την επίλυση των προβλημάτων.  Η καινοτομία δεν σταματά στα σύνορα ενός κράτους μέρους.  
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 32
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, κεφάλαιο "Δεοντολογικές πτυχές", παράγραφος 1

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο αυτού, πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας. 
Σ’αυτές ανήκουν μεταξύ άλλων οι αρχές 
που απορρέουν από τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως: προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής, 
προστασία προσωπικών δεδομένων και 
ιδιωτικής ζωής, προστασία των ζώων και 
του περιβάλλοντος σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο και συναφείς διεθνείς 
συμβάσεις και κώδικες δεοντολογίας, όπως 
η Δήλωση του Ελσίνκι, η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική που 
υπεγράφη στο Οβιέδο στις 4 Απριλίου 1997 
και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την 
Απαγόρευση της Κλωνοποίησης 
Ανθρώπινων Όντων που υπεγράφη στο 
Παρίσι στις 12 Ιανουαρίου 1998, η Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 
Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για 
το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, τέλος δε συναφή ψηφίσματα 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΫ).

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο αυτού, πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας. 
Σ’αυτές ανήκουν μεταξύ άλλων οι αρχές 
που απορρέουν από τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως: προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής, 
προστασία προσωπικών δεδομένων και 
ιδιωτικής ζωής, προστασία των ζώων και 
του περιβάλλοντος σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο και συναφείς διεθνείς 
συμβάσεις και κώδικες δεοντολογίας, όπως 
η Δήλωση του Ελσίνκι, η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική που 
υπεγράφη στο Οβιέδο στις 4 Απριλίου 1997 
και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την 
Απαγόρευση της Κλωνοποίησης 
Ανθρώπινων Όντων που υπεγράφη στο 
Παρίσι στις 12 Ιανουαρίου 1998, η Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 
Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για 
το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, τέλος δε συναφή ψηφίσματα 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΫ), 
τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2005 
σχετικά με το εμπόριο ανθρώπινων 
ωαρίων1, και της 26ης Οκτωβρίου 2005 
σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για 
βιοτεχνολογικές εφευρέσεις2, καθώς και τη 
νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις 
που ισχύουν στα κράτη στα οποία 
διεξάγονται τα σχετικά ερευνητικά έργα.
___________

1 ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σ. 251.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, 
P6_TA(2005)0407.

Or. en
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Τροπολογία: Angelika Niebler, Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 33
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, κεφάλαιο "Δεοντολογικές πτυχές", παράγραφοι 2, 3, 4 και 5

Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
Συμβούλων για τις ηθικές επιπτώσεις της 
βιοτεχνολογίας (1991-1997) και οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
για τη δεοντολογία στις επιστήμες και στις 
νέες τεχνολογίες (από το 1998 και εφεξής).
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
και ενόψει της πολλαπλότητας των 
προσεγγίσεων που καταγράφονται στην 
Ευρώπη, οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά 
έργα πρέπει να συμμορφώνονται με την 
υφιστάμενη νομοθεσία, τις κανονιστικές 
διατάξεις και τους δεοντολογικούς κανόνες 
των χωρών στις οποίες διεξάγεται η έρευνα. 
Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι 
εθνικές διατάξεις, δεν υποστηρίζεται δε με 
κοινοτική χρηματοδότηση έρευνα που 
απαγορεύεται σε κράτος μέλος ή άλλη 
χώρα, αν η έρευνα αυτή πρόκειται να 
διεξαχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 
ή χώρα.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
και ενόψει της πολλαπλότητας των 
προσεγγίσεων που καταγράφονται στην 
Ευρώπη, οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά 
έργα πρέπει να συμμορφώνονται με την 
υφιστάμενη νομοθεσία, τις κανονιστικές 
διατάξεις και τους δεοντολογικούς κανόνες 
των χωρών στις οποίες διεξάγεται η έρευνα.

Όταν είναι απαραίτητο, οι επικεφαλής 
ερευνητικών έργων θα πρέπει να ζητούν την 
έγκριση των αρμόδιων εθνικών ή τοπικών 
επιτροπών ηθικής δεοντολογίας πριν από 
την έναρξη των δραστηριοτήτων ΕΤΑ. 
Επίσης, η Επιτροπή διεξάγει συστηματική 
αναθεώρηση των προτάσεων που αφορούν 
δεοντολογικώς λεπτά θέματα ή των 
περιπτώσεων στις οποίες δεν καλύπτονται 
επαρκώς οι δεοντολογικές πτυχές. Σε 
ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί δεοντολογική εξέταση 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου.

Οι επικεφαλής ερευνητικών έργων, ή όσοι 
συμμετέχουν σε τέτοια έργα που θίγουν 
ευαίσθητα δεοντολογικά ζητήματα, π.χ. 
ανάλυση DNA σε ανθρώπους, έρευνα σε 
πρόσωπα που δεν είναι σε θέση να 
συγκατατεθούν με συνείδηση της 
κατάστασης, έρευνα που συνεπάγεται 
οδύνες για σπονδυλωτά ζώα, κ.λπ., πρέπει 
να επιδιώκουν έγκριση εκ μέρους των 
σχετικών εθνικών ή τοπικών επιτροπών 
δεοντολογίας πριν από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Η Επιτροπή θα 
εφαρμόζει επίσης συστηματικά 
δεοντολογικούς ελέγχους. Σε ειδικές 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί δεοντολογική εξέταση 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της 
παρούσας απόφασης, δεν πρόκειται να 

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
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χρηματοδοτηθούν ερευνητικές 
δραστηριότητες απαγορευμένες σε όλα τα 
κράτη μέλη.

τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό και, 
επιπλέον, παρέχει πληροφορίες, όποτε της 
ζητηθεί, στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ αόριστη σε ένα σημείο, πρέπει δε να 
προβλεφτεί και καθήκον υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 34
Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, κεφάλαιο "Δεοντολογικές πτυχές", παράγραφος 2

Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
Συμβούλων για τις ηθικές επιπτώσεις της 
βιοτεχνολογίας (1991-1997) και οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
για τη δεοντολογία στις επιστήμες και στις 
νέες τεχνολογίες (από το 1998 και εφεξής).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 35
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Στόχος"

Βελτιστοποίηση της χρήσης και της 
ανάπτυξης των σημαντικότερων υποδομών 
έρευνας που υπάρχουν στην Ευρώπη, και 
δημιουργία (ή ουσιαστική βελτίωση και 
αναβάθμιση), σε όλα τα πεδία της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, υποδομών 
έρευνας πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
αναγκαίων για τη διατήρηση της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας στην 
πρωτοπορία των εξελίξεων στον χώρο της 
έρευνας, και ικανών να ενισχύσουν τη βάση 
γνώσεων και την τεχνολογική τεχνογνωσία 
της βιομηχανίας.

Βελτιστοποίηση της χρήσης και της 
ανάπτυξης των σημαντικότερων υποδομών 
έρευνας που υπάρχουν στην Ευρώπη, και 
δημιουργία, σε όλα τα πεδία της επιστήμης 
και της τεχνολογίας, υποδομών έρευνας 
πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αναγκαίων 
για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής κοινότητας στην πρωτοπορία 
των εξελίξεων στον χώρο της έρευνας, και 
ικανών να ενισχύσουν τη βάση γνώσεων και 
την τεχνολογική τεχνογνωσία της 
βιομηχανίας.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σκόπιμο να αντιμετωπισθούν διαφορετικά οι ήδη υπάρχουσες ερευνητικές 
υποδομές και εκείνες των οποίων η δημιουργία είναι αναγκαία.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 36
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 1

Για να γίνει η “πιο δυναμική και 
ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον 
κόσμο”, η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει 
σύγχρονες και αποτελεσματικές υποδομές 
έρευνας, ικανές να της εξασφαλίσουν 
επιστημονική και τεχνολογική υπεροχή. Οι 
υποδομές έρευνας διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο στη δημιουργία, τη διάχυση, την 
εφαρμογή και την εκμετάλλευση των 
γνώσεων, προωθώντας κατ'αυτό τον τρόπο 
την καινοτομία. Σε όλους τους τομείς της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, η 
αναγκαιότητα πρόσβασης στις υποδομές 
έρευνας γίνεται όλο και πιο επιτακτική. 
Πολλές υποδομές έρευνας, οι οποίες αρχικά 
αποτελούσαν μεγάλες εγκαταστάσεις 
ειδικευμένες σχεδόν αποκλειστικά σε έναν 
δεδομένο επιστημονικό κλάδο, έχουν 
εξελιχθεί σε μονάδες παροχής υπηρεσιών 
και εξυπηρέτησης μιας ευρείας κλίμακας 
επιστημονικών κοινοτήτων. Υπό την 
επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας, οι σύγχρονες έννοιες 
της υποδομής διευρύνονται και 
περιλαμβάνουν πλέον τα κατανεμημένα 
συστήματα υλισμικού, λογισμικού και 
περιεχομένου, τα οποία έχουν τεράστια 
αθροιστική αξία ως χώροι συσσώρευσης 
γνώσεων από πολλούς διαφορετικούς 
επιστημονικούς κλάδους.

Για να γίνει η “πιο δυναμική και 
ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον 
κόσμο”, η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει 
σύγχρονες και αποτελεσματικές υποδομές 
έρευνας, ικανές να της εξασφαλίσουν 
επιστημονική και τεχνολογική υπεροχή. Οι 
υποδομές έρευνας διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο στη δημιουργία, τη διάχυση, την 
εφαρμογή και την εκμετάλλευση των 
γνώσεων, προωθώντας κατ'αυτό τον τρόπο 
την καινοτομία. Σε όλους τους τομείς της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
διαμόρφωσης πολιτικής με βάση τα 
δεδομένα, η αναγκαιότητα πρόσβασης στις 
υποδομές έρευνας γίνεται όλο και πιο 
επιτακτική. Πολλές υποδομές έρευνας, οι 
οποίες αρχικά αποτελούσαν μεγάλες 
εγκαταστάσεις ειδικευμένες σχεδόν 
αποκλειστικά σε έναν δεδομένο 
επιστημονικό κλάδο, έχουν εξελιχθεί σε 
μονάδες παροχής υπηρεσιών και 
εξυπηρέτησης μιας ευρείας κλίμακας 
επιστημονικών κοινοτήτων. Υπό την 
επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας, οι σύγχρονες έννοιες 
της υποδομής διευρύνονται και 
περιλαμβάνουν πλέον τα κατανεμημένα 
συστήματα υλισμικού, λογισμικού και 
περιεχομένου, τα οποία έχουν τεράστια 
αθροιστική αξία ως χώροι συσσώρευσης 
γνώσεων από πολλούς διαφορετικούς 
επιστημονικούς κλάδους και για πολλές 
διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικές υποδομές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διάδοση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων έρευνας και ερευνητικών κοινοτήτων, πράγμα ουσιώδες για 
την προώθηση της καινοτομίας. 

Οι πληροφορίες που διαδίδονται μέσω αυτών των υποδομών μπορούν επίσης να προσφέρουν 
σημαντική υποστήριξη, στη βάση πραγματικών δεδομένων, για τη διαμόρφωση της πολιτικής. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 37
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 2

Η προτεινόμενη δράση θα συμβάλει ιδίως 
στην ανάπτυξη, την εκμετάλλευση και τη 
διαφύλαξη των γνώσεων, παρέχοντας 
υποστήριξη στις υποδομές έρευνας βάσει 
δύο ταυτοχρόνως προσεγγίσεων, μιας 
προσέγγισης "από κάτω προς τα πάνω" με 
γνώμονα την αριστεία και μιας 
στοχοθετημένης προσέγγισης. Η στρατηγική 
αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών 
πληροφοριών και επικοινωνιών θεωρείται 
επίσης καθοριστικός παράγοντας για την 
εξέλιξη της προσέγγισης της επιστήμης.

Η προτεινόμενη δράση θα συμβάλει ιδίως 
στην ανάπτυξη, την εκμετάλλευση και τη 
διαφύλαξη των γνώσεων, παρέχοντας 
υποστήριξη στις υποδομές έρευνας βάσει 
δύο ταυτοχρόνως προσεγγίσεων, μιας 
προσέγγισης "από κάτω προς τα πάνω" με 
γνώμονα την αριστεία και μιας 
στοχοθετημένης προσέγγισης, στη βάση 
των διαθέσιμων πόρων και των καίριων 
ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Η 
στρατηγική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών 
υποδομών πληροφοριών και επικοινωνιών 
θεωρείται επίσης καθοριστικός παράγοντας 
για την εξέλιξη της προσέγγισης της 
επιστήμης και υποστηρίζεται από 
σημαντικές επενδύσεις δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων σε όλη την Ευρώπη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγου του περιορισμένου επιπέδου των διαθέσιμων πόρων, πρέπει να υπάρχουν σαφείς 
προτεραιότητες για δράσεις υπό το ειδικό πρόγραμμα "Ικανότητες".

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί η σημασία που αποδίδεται στην αναβάθμιση των 
ηλεκτρονικών υποδομών πληροφοριών και επικοινωνιών, στο πλαίσιο της "ηλεκτρονικής 
Ευρώπης" και των εθνικών ή περιφερειακών "ηλεκτρονικών στρατηγικών". 
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 38
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 2

Η προτεινόμενη δράση θα συμβάλει ιδίως 
στην ανάπτυξη, την εκμετάλλευση και τη 
διαφύλαξη των γνώσεων, παρέχοντας 
υποστήριξη στις υποδομές έρευνας βάσει 
δύο ταυτοχρόνως προσεγγίσεων, μιας 
προσέγγισης "από κάτω προς τα πάνω" με 
γνώμονα την αριστεία και μιας 
στοχοθετημένης προσέγγισης. Η στρατηγική 
αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών 
πληροφοριών και επικοινωνιών θεωρείται 
επίσης καθοριστικός παράγοντας για την 
εξέλιξη της προσέγγισης της επιστήμης.

Η προτεινόμενη δράση θα συμβάλει ιδίως 
στην ανάπτυξη, την εκμετάλλευση και τη 
διαφύλαξη των γνώσεων, παρέχοντας 
υποστήριξη στις υποδομές έρευνας βάσει 
δύο ταυτοχρόνως προσεγγίσεων, μιας 
προσέγγισης "από κάτω προς τα πάνω" με 
γνώμονα την αριστεία και μιας 
στοχοθετημένης προσέγγισης. Η στρατηγική 
αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και 
εικονικών υποδομών πληροφοριών και 
επικοινωνιών θεωρείται επίσης 
καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη 
της προσέγγισης της επιστήμης. Ο 
συντονισμός με τα κράτη μέλη είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη 
και τη χρηματοδότηση των υποδομών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να προσδιορισθεί στο σημείο αυτό ότι τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα για 
την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών και, συνεπώς, ο συντονισμός μαζί τους έχει καίρια 
σημασία. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 39
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 3, 

εισαγωγική φράση

Κατά την έννοια του κοινοτικού πλαισίου 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ως 
"υποδομές έρευνας" νοούνται οι 
εγκαταστάσεις, οι πόροι ή οι υπηρεσίες που 
χρειάζεται η ερευνητική κοινότητα για να 
διεξαγάγει έρευνα σε οποιοδήποτε 
επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο. Ο 
ορισμός αυτός, στον οποίο περιλαμβάνονται 
και οι αντίστοιχοι ανθρώπινοι πόροι, 
καλύπτει:

Κατά την έννοια του κοινοτικού πλαισίου 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ως 
"υποδομές έρευνας" νοούνται οι 
εγκαταστάσεις, οι πόροι ή οι υπηρεσίες που 
χρειάζεται η ερευνητική κοινότητα στον 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και στο 
πεδίο της κοινωνίας των πολιτών, για να 
διεξαγάγει έρευνα σε οποιοδήποτε 
επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο. Ο 
ορισμός αυτός, στον οποίο περιλαμβάνονται 
και οι αντίστοιχοι ανθρώπινοι πόροι, 
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καλύπτει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, τους πόρους και τις υπηρεσίες που δημιουργούν 
οι ερευνητικές υποδομές. 

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 40
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 4 α (νέα)

Οι αναλαμβανόμενες δράσεις θα 
λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, το 
γεγονός ότι οι επενδύσεις σε ερευνητικές 
υποδομές στις περιφέρειες της σύγκλισης 
και στις πλέον απομακρυσμένες 
περιφέρειες αυξάνουν σημαντικά τη χρήση 
του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού 
στις περιοχές αυτές.  Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία για εκείνες τις περιφέρειες της 
σύγκλισης όπου είναι μργαλύτερη η 
ανισορροπία μεταξύ του ερευνητικού 
δυναμικού και της κατάστασης των 
υποδομών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στο πρόγραμμα "ερευνητικό δυναμικό" υπάρχει η πρόβλεψη για πλήρη εκμετάλλευση του 
ανθρώπινου δυναμικού στις περιφέρειες της σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.  
Τα ίδια επιχειρήματα είναι ακόμη πιο ισχυρά όταν αναφέρονται στον ρόλο των επενδύσεων σε 
ερευνητικές υποδομές. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 41
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

πρώτη περίπτωση

- βελτιστοποίηση της χρήσης των 
υφιστάμενων υποδομών έρευνας και 

- κατά προτεραιότητα βελτιστοποίηση της 
χρήσης των υφιστάμενων υποδομών 
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βελτίωση των επιδόσεών τους· έρευνας και βελτίωση των επιδόσεών τους· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων υποδομών έρευνας πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα του ειδικού προγράμματος, εφόσον πρόκειται για έναν αποδοτικότερο τρόπο 
χρήσης των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 42
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

δεύτερη και τρίτη περίπτωση

- προώθηση της δημιουργίας νέων (ή της 
ουσιαστικής αναβάθμισης των 
υφιστάμενων) υποδομών έρευνας 
πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με βάση τις
εργασίες του ESFRI (Ευρωπαϊκού 
Στρατηγικού Φόρουμ για τις Υποδομές 
Έρευνας)·

- προώθηση της δημιουργίας νέων (ή της 
ουσιαστικής αναβάθμισης των 
υφιστάμενων) υποδομών έρευνας 
πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπου 
περιλαμβάνονται, ιδίως, οι εργασίες του 
ESFRI (Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ 
για τις Υποδομές Έρευνας)·

- εφαρμογή μέτρων υποστήριξης, μεταξύ 
άλλων για την αντιμετώπιση αναδυόμενων 
αναγκών.

- εφαρμογή μέτρων υποστήριξης, μεταξύ 
άλλων για την αντιμετώπιση των 
αναδυόμενων αλλαγών, καθώς και των 
ικανοτήτων τεχνολογικής ανάπτυξης στις 
περιφέρειες της σύγκλισης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις εμφανιζόμενες ανάγκες στις περιφέρειες της σύγκλισης.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 43
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.1.1.

Οι υποδομές έρευνας παγκοσμίου κύρους
απαιτούν τεράστιες και μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις σε πόρους (ανθρώπινους και 
οικονομικούς). Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η χρήση και η αξιοποίησή 
τους από την ευρύτερη δυνατή κοινότητα 
επιστημονικών και βιομηχανικών χρηστών 

Οι υποδομές έρευνας παγκοσμίου κύρους 
απαιτούν τεράστιες και μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις σε πόρους (ανθρώπινους και 
οικονομικούς). Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η χρήση και η αξιοποίησή 
τους από την ευρύτερη δυνατή κοινότητα 
επιστημονικών και βιομηχανικών χρηστών 
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σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η ΕΕ θα συμβάλει 
στην επίτευξη του στόχου αυτού, 
υποστηρίζοντας και προωθώντας τη 
διακρατική πρόσβαση σε τέτοιες υποδομές.
Σκοπός των δραστηριοτήτων που θα 
αναληφθούν εν προκειμένω είναι να 
προσφέρουν σε ερευνητικές ομάδες, και 
ιδίως σε ερευνητικές ομάδες από 
απόκεντρες και εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, νέες δυνατότητες πρόσβασης 
στις καλύτερες υποδομές έρευνας. Μπορεί 
επίσης να παρέχουν σε εξωτερικούς χρήστες 
ανάλογες δυνατότητες πρόσβασης, είτε 
φυσικής είτε ηλεκτρονικής μέσω 
κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνιών. Η παροχή πρόσβασης μπορεί 
επίσης να λάβει τη μορφή της παροχής εξ 
αποστάσεως επιστημονικών υπηρεσιών. Οι 
σχετικές δραστηριότητες θα τεθούν σε 
εφαρμογή βάσει μιας προσέγγισης "από 
κάτω προς τα πάνω", μέσω προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων, ανοικτών στις 
ανάγκες της βάσης της επιστημονικής 
κοινότητας και σε όλα αδιακρίτως τα πεδία 
της επιστήμης και της τεχνολογίας.

σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η ΕΕ θα συμβάλει 
στην επίτευξη του στόχου αυτού, 
υποστηρίζοντας και προωθώντας τη 
διακρατική πρόσβαση σε τέτοιες υποδομές.
Σκοπός των δραστηριοτήτων που θα 
αναληφθούν εν προκειμένω είναι να 
προσφέρουν σε ερευνητικές ομάδες, 
περιλαμβανομένων εκείνων από απόκεντρες 
και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, νέες 
δυνατότητες πρόσβασης στις καλύτερες 
υποδομές έρευνας. Μπορεί επίσης να 
παρέχουν σε εξωτερικούς χρήστες ανάλογες 
δυνατότητες πρόσβασης, είτε φυσικής είτε 
ηλεκτρονικής μέσω κατάλληλων 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνιών. Η 
παροχή πρόσβασης μπορεί επίσης να λάβει 
τη μορφή της παροχής εξ αποστάσεως 
επιστημονικών υπηρεσιών. Οι σχετικές 
δραστηριότητες θα τεθούν σε εφαρμογή 
βάσει μιας προσέγγισης "από κάτω προς τα 
πάνω", μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, ανοικτών στις ανάγκες της 
βάσης της επιστημονικής κοινότητας και σε 
όλα αδιακρίτως τα πεδία της επιστήμης και 
της τεχνολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση για λόγους σαφήνειας. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 44
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.1.2., 

παράγραφος 1

Για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων και 
αυξανόμενων επιστημονικών αναγκών, είναι 
απαραίτητο να υποστηρίζεται συνεχώς η 
βελτιστοποίηση και ενίσχυση των 
ικανοτήτων και των επιδόσεων των 
υποδομών έρευνας σε επίπεδο ΕΕ. Το 
καλύτερο μέσο για την επίτευξη του στόχου 
αυτού είναι η ενθάρρυνση, με συντονισμένο 
τρόπο, της χρήσης και της ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης, 

Για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων και 
αυξανόμενων επιστημονικών αναγκών, είναι 
απαραίτητο να υποστηρίζεται συνεχώς η 
βελτιστοποίηση και ενίσχυση των 
ικανοτήτων και των επιδόσεων των 
υποδομών έρευνας σε επίπεδο ΕΕ. Το 
καλύτερο μέσο για την επίτευξη του στόχου 
αυτού είναι η ενθάρρυνση, με συντονισμένο 
τρόπο, της χρήσης και της ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης, 
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αυτών των υποδομών. αυτών των υποδομών. Οι ενοποιητικές 
δραστηριότητες πρέπει να περιλαμβάνουν 
τη χρήση αυτόνομων συστημάτων 
ερευνητικής υποδομής σε μια σειρά 
διεπιστημονικών τομέων, όπως η 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Εθνική Στρατηγική Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας του ΗΒ έχει χαρακτηρίσει ορισμένους 
υποτομείς, όπως τα αυτόνομα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως καίριας σημασίας για το μέλλον 
του ΗΒ.  Το ASTRAEA (Autonomous Systems Technology Related Airborne Evaluation and 
Assessment), ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία, την υπηρεσία για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και το υπουργείο εμπορίου και βιομηχανίας, ασχολείται με θέματα 
πρόσβασης πολιτικών μη επανδρωμένων συστημάτων στον εναέριο χώρο.  Τα σχέδια που 
αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές στην κατεύθυνση αυτή, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 45
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.1.2., 

παράγραφος 2, περίπτωση 1

- προσκλήσεων υποβολής προτάσεων βάσει 
της προσέγγισης "από κάτω προς τα πάνω", 
με σκοπό τη διευκόλυνση του αμοιβαίου 
συντονισμού και του συνδυασμού των 
πόρων μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης 
υποδομών και, κατ'επέκταση, την προώθηση 
μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ τους. 
Σκοπός επίσης θα είναι η βελτιωμένη 
δόμηση, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, των όρων 
και πρακτικών επιχειρησιακής 
εκμετάλλευσης των υποδομών έρευνας, η 
υποστήριξη της κοινής ανάπτυξης των 
ικανοτήτων και επιδόσεών τους, και η 
προώθηση της συνεκτικής και 
διεπιστημονικής τους χρήσης·

- προσκλήσεων υποβολής προτάσεων βάσει 
της προσέγγισης "από κάτω προς τα πάνω", 
με σκοπό τη διευκόλυνση του αμοιβαίου 
συντονισμού και του συνδυασμού των 
πόρων μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης 
υποδομών και, κατ'επέκταση, την προώθηση 
μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ τους. 
Σκοπός επίσης θα είναι η βελτιωμένη 
δόμηση, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, των όρων 
και πρακτικών επιχειρησιακής 
εκμετάλλευσης των υποδομών έρευνας, 
καθώς και η βελτίωση της διαφάνειας 
απέναντι σε ενδεχόμενους χρήστες, σε 
σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τους και 
τους όρους πρόσβασης, η υποστήριξη της 
κοινής ανάπτυξης των ικανοτήτων και 
επιδόσεών τους, και η προώθηση της 
συνεκτικής και διεπιστημονικής τους 
χρήσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδους σημασίας να βελτιωθεί η διαφάνεια των υποδομών έρευνας απέναντι σε 
ενδεχόμενους χρήστες, ώστε να προωθηθεί η χρήση τους από ένα ευρύτερο φάσμα ερευνητικών 
κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 46
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.1.3., 

παράγραφος 1

Με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
υποδομών (e-Infrastructures) ή κυβερνο-
υποδομών εξασφαλίζεται η παροχή μόνιμων
υπηρεσιών στις ερευνητικές κοινότητες, 
μέσω πολύπλοκων διαδικασιών οι οποίες 
επιτρέπουν σε εικονικές κοινότητες να έχουν 
πρόσβαση και να αξιοποιούν 
κατανεμημένους πόρους βασιζόμενους στις 
ΤΠΕ (υπολογιστική, συνδεσιμότητα, υλικό 
εξοπλισμό). Η ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
προσέγγισης και των σχετικών ευρωπαϊκών 
δραστηριοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα 
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη 
βελτίωση του ευρωπαϊκού ερευνητικού 
δυναμικού και της αξιοποίησής του, 
καθιερώνοντας τις ηλεκτρονικές υποδομές 
ως ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας, ως "πρόδρομο" της 
διεπιστημονικής καινοτομίας και κινητήριο 
μοχλό εξέλιξης των επιστημονικών μεθόδων 
και πρακτικών. Μπορεί επίσης να συμβάλει 
στην ένταξη ερευνητικών ομάδων από 
απόκεντρες και εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες.

Με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
υποδομών (e-Infrastructures) ή κυβερνο-
υποδομών εξασφαλίζεται η παροχή 
ουσιώδους σημασίας υπηρεσιών στις 
ερευνητικές κοινότητες, μέσω διαδικασιών 
οι οποίες επιτρέπουν σε εικονικές 
κοινότητες να έχουν πρόσβαση και να 
αξιοποιούν κατανεμημένους πόρους 
βασιζόμενους στις ΤΠΕ (υπολογιστική, 
συνδεσιμότητα, υλικό εξοπλισμό). Η 
ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης και 
των σχετικών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων 
στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να 
συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του 
ευρωπαϊκού ερευνητικού δυναμικού και της 
αξιοποίησής του, καθιερώνοντας τις 
ηλεκτρονικές υποδομές ως ακρογωνιαίο 
λίθο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ως 
"πρόδρομο" της διεπιστημονικής 
καινοτομίας και κινητήριο μοχλό εξέλιξης 
των επιστημονικών μεθόδων και πρακτικών. 
Εξίσου ουσιώδους σημασίας είναι η
ενσωμάτωση ερευνητικών ομάδων από 
απόκεντρες και εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες στη χρήση της διαδικασίας 
αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών αποτελεί ουσιώδες μέσο για την ενίσχυση του δυναμικού 
της ευρωπαϊκής έρευνας και την εκμετάλλευσή του, καθώς και για την ενσωμάτωση ομάδων 
από απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιφέρειεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 
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Τροπολογία: Claude Turmes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 47
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.1.3., 

παράγραφος 3

Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν, με 
συντονισμένο τρόπο, οι ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, τα αρχεία, η αποθήκευση και η 
επιμέλεια δεδομένων και η αναγκαία 
συνάθροιση πόρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για την οργάνωση χώρων συσσώρευσης
δεδομένων, χρήσιμων για την επιστημονική 
κοινότητα και τις μελλοντικές γενιές 
επιστημόνων. Θα ληφθούν υπόψη οι 
παράμετροι βελτίωσης της ασφάλειας και 
αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών υποδομών. 
Στόχος επίσης των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων είναι να προβλέψουν και 
να συνεκτιμήσουν νέες ανάγκες και λύσεις 
ώστε να διευκολύνουν την εμφάνιση κλινών 
δοκιμών μεγάλης κλίμακας που θα 
επιτρέπουν την πειραματική δοκιμή νέων 
επαναστατικών τεχνολογιών και θα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις νέων χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης. Η ομάδα προβληματισμού για τις 
ηλεκτρονικές υποδομές, η λεγόμενη eIRG 
(e-Infrastructure Reflection Group), θα 
παρέχει τακτικά υποστήριξη στις υπόψη 
δραστηριότητες, διατυπώνοντας συστάσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα.

Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν, με 
συντονισμένο τρόπο, οι ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, τα αρχεία, η αποθήκευση και η 
επιμέλεια δεδομένων και η αναγκαία 
συνάθροιση πόρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για την οργάνωση χώρων συσσώρευσης 
δεδομένων, χρήσιμων για την επιστημονική 
κοινότητα και τις μελλοντικές γενιές 
επιστημόνων. Θα ληφθούν υπόψη οι 
παράμετροι βελτίωσης της ασφάλειας και 
αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών υποδομών, 
συνυπολογίζοντας ότι οι επόμενες γενεές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης 
στα δεδομένα αυτά. Στόχος επίσης των 
προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι να 
προβλέψουν και να συνεκτιμήσουν νέες 
ανάγκες και λύσεις ώστε να διευκολύνουν 
την εμφάνιση κλινών δοκιμών μεγάλης 
κλίμακας που θα επιτρέπουν την 
πειραματική δοκιμή νέων επαναστατικών 
τεχνολογιών και θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις νέων χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης. Η ομάδα προβληματισμού για τις 
ηλεκτρονικές υποδομές, η λεγόμενη eIRG 
(e-Infrastructure Reflection Group), θα 
παρέχει τακτικά υποστήριξη στις υπόψη 
δραστηριότητες, διατυπώνοντας συστάσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 48
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.1.3., 

παράγραφος 3

Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν, με 
συντονισμένο τρόπο, οι ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, τα αρχεία, η αποθήκευση και η 

Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν, με 
συντονισμένο τρόπο, οι ψηφιακές 
βιβλιοθήκες (στην προοπτική δημιουργίας 
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επιμέλεια δεδομένων και η αναγκαία 
συνάθροιση πόρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για την οργάνωση χώρων συσσώρευσης 
δεδομένων, χρήσιμων για την επιστημονική 
κοινότητα και τις μελλοντικές γενιές 
επιστημόνων. Θα ληφθούν υπόψη οι 
παράμετροι βελτίωσης της ασφάλειας και 
αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών υποδομών. 
Στόχος επίσης των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων είναι να προβλέψουν και 
να συνεκτιμήσουν νέες ανάγκες και λύσεις 
ώστε να διευκολύνουν την εμφάνιση κλινών 
δοκιμών μεγάλης κλίμακας που θα 
επιτρέπουν την πειραματική δοκιμή νέων 
επαναστατικών τεχνολογιών και θα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις νέων χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης. Η ομάδα προβληματισμού για τις 
ηλεκτρονικές υποδομές, η λεγόμενη eIRG 
(e-Infrastructure Reflection Group), θα 
παρέχει τακτικά υποστήριξη στις υπόψη 
δραστηριότητες, διατυπώνοντας συστάσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα.

μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης), 
τα αρχεία, η αποθήκευση και η επιμέλεια 
δεδομένων και η αναγκαία συνάθροιση 
πόρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την 
οργάνωση χώρων συσσώρευσης δεδομένων, 
χρήσιμων για την επιστημονική κοινότητα 
και τις μελλοντικές γενιές επιστημόνων. Θα 
ληφθούν υπόψη οι παράμετροι βελτίωσης 
της ασφάλειας και αξιοπιστίας των 
ηλεκτρονικών υποδομών. Στόχος επίσης των 
προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι να 
προβλέψουν και να συνεκτιμήσουν νέες 
ανάγκες και λύσεις ώστε να διευκολύνουν 
την εμφάνιση κλινών δοκιμών μεγάλης 
κλίμακας που θα επιτρέπουν την 
πειραματική δοκιμή νέων επαναστατικών 
τεχνολογιών και θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις νέων χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης. Η ομάδα προβληματισμού για τις 
ηλεκτρονικές υποδομές, η λεγόμενη eIRG 
(e-Infrastructure Reflection Group), θα 
παρέχει τακτικά υποστήριξη στις υπόψη 
δραστηριότητες, διατυπώνοντας συστάσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, πρωτοβουλία την οποία παρουσίασε ένα δίκτυο εθνικών 
δημόσιων βιβλιοθηκών, θα μπορούσε να διατηρήσει και να διαδόσει ευρέως τον πλούτο και την 
ποικιλία της ευρωπαϊκής επιστημονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ψηφιοποιώντας και 
κάνοντας προσβάσιμη στο διαδίκτυο την κληρονομιά αυτή. Η ιδέα υποστηρίζεται από την 
Επιτροπή και αποτελεί μεγάλης κλίμακας πρόκληση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 49
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.1.3., 

παράγραφος 3

Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν, με 
συντονισμένο τρόπο, οι ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, τα αρχεία, η αποθήκευση και η 
επιμέλεια δεδομένων και η αναγκαία 
συνάθροιση πόρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν, με 
συντονισμένο τρόπο, οι ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, τα αρχεία, η αποθήκευση και η 
επιμέλεια δεδομένων και η αναγκαία 
συνάθροιση πόρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
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για την οργάνωση χώρων συσσώρευσης 
δεδομένων, χρήσιμων για την επιστημονική 
κοινότητα και τις μελλοντικές γενιές 
επιστημόνων. Θα ληφθούν υπόψη οι 
παράμετροι βελτίωσης της ασφάλειας και 
αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών υποδομών. 
Στόχος επίσης των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων είναι να προβλέψουν και 
να συνεκτιμήσουν νέες ανάγκες και λύσεις 
ώστε να διευκολύνουν την εμφάνιση κλινών 
δοκιμών μεγάλης κλίμακας που θα 
επιτρέπουν την πειραματική δοκιμή νέων 
επαναστατικών τεχνολογιών και θα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις νέων χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης. Η ομάδα προβληματισμού για τις 
ηλεκτρονικές υποδομές, η λεγόμενη eIRG 
(e-Infrastructure Reflection Group), θα 
παρέχει τακτικά υποστήριξη στις υπόψη
δραστηριότητες, διατυπώνοντας συστάσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα.

για την οργάνωση χώρων συσσώρευσης 
δεδομένων, χρήσιμων για την επιστημονική 
κοινότητα και τις μελλοντικές γενιές 
επιστημόνων. Θα ληφθούν υπόψη οι 
παράμετροι βελτίωσης της ασφάλειας και 
αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών υποδομών. 
Στόχος επίσης των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων είναι να προβλέψουν και 
να συνεκτιμήσουν νέες ανάγκες και λύσεις 
ώστε να διευκολύνουν την εμφάνιση κλινών 
δοκιμών μεγάλης κλίμακας, όπως τα 
πολύπλοκα συνθετικά περιβάλλοντα, που 
θα επιτρέπουν την πειραματική δοκιμή νέων 
επαναστατικών τεχνολογιών και θα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις νέων χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης. Η ομάδα προβληματισμού για τις 
ηλεκτρονικές υποδομές, η λεγόμενη eIRG 
(e-Infrastructure Reflection Group), θα 
παρέχει τακτικά υποστήριξη στις υπόψη 
δραστηριότητες, διατυπώνοντας συστάσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συνθετικά περιβάλλοντα κάνουν δυνατή την πολύπλοκη μοντελοποίηση στη βάση 
πολλαπλών μεταβλητών, κατά την οποία πραγματικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 
μέρη του συνθετικού μοντέλου.  Πρόκειται, συνεπώς, για ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο 
μοντελοποίησης πραγματικών σεναρίων εναέριου χώρου για μη επανδρωμένα συστήματα.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 50
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.2.2., 

παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο 

Σκοπός είναι να υποστηριχθεί η δημιουργία 
νέων υποδομών έρευνας, με βάση τα 
αποτελέσματα των εργασιών του ESFRI για 
την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού χάρτη 
πορείας για τις νέες υποδομές έρευνας. 

Σκοπός είναι να υποστηριχθεί η δημιουργία 
νέων υποδομών έρευνας, με βάση, μεταξύ 
άλλων, τα αποτελέσματα των εργασιών του 
ESFRI για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού 
χάρτη πορείας για τις νέες υποδομές 
έρευνας. 

Or. da
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Αιτιολόγηση

Το να τεθεί ο κατάλογος του ESFRI ως το μόνο κριτήριο επιλογής για την υλοποίηση έργων 
νέων υποδομών δημιουργεί προβλήματα. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
αποκλείονται έργα που δεν θα περιλαμβάνονται μεν στον κατάλογο, αλλά θα μπορούσαν να 
αποκτήσουν στρατηγική σημασία στο μέλλον.    

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 51
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.2.2., 

παράγραφος 1 και παράγραφος 2, εισαγωγικό εδάφιο 

Σκοπός είναι να υποστηριχθεί η δημιουργία 
νέων υποδομών έρευνας, με βάση τα 
αποτελέσματα των εργασιών του ESFRI για 
την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού χάρτη 
πορείας για τις νέες υποδομές έρευνας. Η 
Επιτροπή θα προσδιορίσει τα έργα 
προτεραιότητας τα οποία δύναται να τύχουν 
της χρηματοδοτικής υποστήριξης της ΕΚ
βάσει του προγράμματος πλαισίου.

Σκοπός είναι να υποστηριχθεί η δημιουργία 
νέων υποδομών έρευνας, κατ΄ εφαρμογή 
της αρχής της 'μεταβλητής γεωμετρίας', 
όπου περιλαμβάνονται, ιδίως, τα 
αποτελέσματα των εργασιών του ESFRI για 
την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού χάρτη 
πορείας για τις νέες υποδομές έρευνας. Το 
πρόγραμμα εργασίας θα περιλαμβάνει 
επιλεγμένα έργα προτεραιότητας τα οποία 
δύναται να τύχουν της χρηματοδοτικής 
υποστήριξης της ΕΚ.

Η δραστηριότητα που αφορά την κατασκευή 
νέων υποδομών θα τεθεί σε εφαρμογή βάσει 
μιας διαδικασίας δύο σταδίων:

Η δραστηριότητα που αφορά την κατασκευή 
νέων υποδομών θα τεθεί σε εφαρμογή βάσει
μιας διαδικασίας δύο σταδίων, στη βάση 
ενός καταλόγου κριτηρίων που ορίζεται 
στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αρχή της μεταβλητής γεωμετρίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση των νέων 
ερευνητικών δομών που επιδιώκει το παρόν πρόγραμμα. Γίνεται επίσης σαφές ότι τα κριτήρια 
επιλογής δράσεων στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος θα πρέπει να αντιστοιχούν σε 
εκείνα που ορίζονται στο 7ο ΠΠ. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 52
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.2.2. α 

(νέο)
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1.2.2. α Κέντρα «ανοικτής καινοτομίας»
Θα παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης 
από μια και μόνον εγκατάσταση μεγάλων 
βιομηχανικών έργων Ε&Α, με εταίρους 
κοινοπραξίες που θα αποσπούν προσωπικό 
τους σε προσωρινές θέσεις και/ή 
παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε 
ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες στο 
πλαίσιο μερισμού των εγκαταστάσεων.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σημαντικό νέο παράδειγμα για την εξασφάλιση της οικονομικής μεγέθυνσης από τη γνώση 
είναι η ανοιχτή καινοτομία. Ο όρος αναφέρεται στην τάση των επιχειρήσεων να στηρίζονται 
όλο και περισσότερο σε εσωτερικές και εξωτερικές πηγές ιδεών για να δημιουργήσουν αξία από 
την καινοτομία. Οι εταιρείες που μπορούν να εκμεταλλεύονται τις έξωθεν ιδέες για να 
προάγουν τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα ωθούν προς τα έξω 
τις ιδέες που παράγουν οι ίδιες, είναι πολύ πιθανόν ότι θα ευδοκιμήσουν. Για να συμβεί τούτο 
μεγάλες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα θα χρειασθεί να 
συνεργασθούν στενά σε οικοσυστήματα για ανοιχτή καινοτομία.  

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 53
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Υποδομές έρευνας", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.2.2. α 

(νέο)

1.2.2. α εγκατάσταση ενός Διακομιστή 
Επιστημονικών Μεθόδων, ο οποίος θα 
συνέβαλλε σημαντικά στην αποδοτικότητα 
των ερευνητικών μεθόδων, καθιστώντας 
τα αποτελέσματα ορισμένων σταδίων της 
έρευνας προσβάσιμα υπό συγκρίσιμες 
συνθήκες. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας του STOA με τίτλο «Πώς θα βελτιστοποιηθεί η 
αποδοτικότητα της επιστήμης και της έρευνας, οι σημαντικότεροι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 
των οικονομιών υψηλής τεχνολογίας – Διακομιστής Επιστημονικών Μεθόδων» (Έργο  
EP/IV/A/2003/07/01), που παρήγγειλε το ΕΚ, είναι ότι ένας τέτοιου είδους διακομιστής θα 
αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα της έρευνας.  Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη 
μείωση του κόστους, οι ερευνητές θα μπορούν να αναζητούν ορισμένα (προσωρινά) 
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αποτελέσματα, π.χ. εργαστηριακών δοκιμών, από τον διακομιστή μεθόδων, και να τα 
χρησιμοποιούν στις δικές τους εργασίες. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 54
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ"

τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 2 

Θα τεθούν σε εφαρμογή ειδικές δράσεις με 
σκοπό την υποστήριξη ΜΜΕ ή ενώσεων 
ΜΜΕ που έχουν ανάγκη να αναθέσουν την 
εκτέλεση ερευνητικών εργασιών σε 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
("εργολήπτες ΕΤΑ"). Οι δράσεις αυτές θα 
καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών 
και τεχνολογικών πεδίων. Κατά την 
αξιολόγηση των αντίστοιχων προτάσεων 
έργων θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο 
αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος στις 
ΜΜΕ. Προβλέπονται δύο καθεστώτα 
χρηματοδότησης: Έρευνα προς όφελος ΜΜΕ 
και Έρευνα προς όφελος ενώσεων ΜΜΕ. Το 
πρώτο αφορά ιδίως ΜΜΕ χαμηλής έως 
μέσης τεχνολογίας με ελάχιστες ή 
ανύπαρκτες ερευνητικές δυνατότητες, αλλά 
και ΜΜΕ έντασης έρευνας που χρειάζονται 
να αναθέσουν σε εξωτερικούς φορείς την 
εκτέλεση ερευνητικών εργασιών που 
υπερβαίνουν τις ερευνητικές τους 
δυνατότητες. Το δεύτερο αφορά ενώσεις 
ΜΜΕ, οι οποίες κατά κανόνα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν ή να προσδιορίζουν καλύτερα 
τα κοινά τεχνικά προβλήματα των μελών 
τους, να ενεργούν εξ ονόματός τους, και να 
προωθούν την αποτελεσματική διάχυση και 
αφομοίωση των αποτελεσμάτων.

Θα τεθούν σε εφαρμογή ειδικές δράσεις με 
σκοπό την υποστήριξη ΜΜΕ ή ενώσεων 
ΜΜΕ που έχουν ανάγκη να αναθέσουν την 
εκτέλεση ερευνητικών εργασιών σε 
"εργολήπτες ΕΤΑ" όπως πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα και ΜΜΕ έντασης 
έρευνας. Οι δράσεις αυτές θα καλύπτουν το 
σύνολο των επιστημονικών και 
τεχνολογικών πεδίων. Κατά την αξιολόγηση 
των αντίστοιχων προτάσεων έργων θα 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο αναμενόμενος 
οικονομικός αντίκτυπος στις ΜΜΕ. 
Προβλέπονται δύο καθεστώτα 
χρηματοδότησης: Έρευνα προς όφελος 
ΜΜΕ και Έρευνα προς όφελος ενώσεων 
ΜΜΕ. Το πρώτο αφορά ιδίως ΜΜΕ 
χαμηλής έως μέσης τεχνολογίας με 
ελάχιστες ή ανύπαρκτες ερευνητικές 
δυνατότητες, αλλά και ΜΜΕ με 
τεχνολογικές ικανότητες από 
παραδοσιακούς τομείς, που χρειάζονται να 
αναθέσουν σε εξωτερικούς φορείς την 
εκτέλεση ερευνητικών εργασιών που 
υπερβαίνουν τις ερευνητικές τους 
δυνατότητες στο πεδίο της τεχνολογίας. Το 
δεύτερο αφορά ενώσεις ΜΜΕ, οι οποίες 
κατά κανόνα είναι σε θέση να γνωρίζουν ή 
να προσδιορίζουν καλύτερα τα κοινά 
τεχνικά προβλήματα των μελών τους, να 
ενεργούν εξ ονόματός τους, και να 
προωθούν την αποτελεσματική διάχυση και 
αφομοίωση των αποτελεσμάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η ενίσχυση του ηγετικού ρόλου των ΜΜΕ όσον αφορά τις "ικανότητες". Για να το 
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επιτύχουν αυτό, οι ΜΜΕ θα πρέπει να διαθέτουν ευχερέστερη πρόσβαση προς "εργολήπτες 
ΕΤΑ" (περιλαμβανομένων των ΜΜΕ στον τομέα αυτόν), ώστε να εξασφαλισθεί ότι καλύπτουν 
τις τεχνολογικές ανάγκες τους, ακόμη και εάν, εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, αποτελούν 
κέντρα με περιορισμένες ερευνητικές ικανότητες, όπως μπορεί να συμβαίνει με τις ΜΜΕ σε 
παραδοσιακούς τομείς.

Επιπροσθέτως, οι ΜΜΕ έντασης έρευνας δεν χρειάζονται ειδικά καθεστώτα για την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής τους. Αντίθετα, οι ΜΜΕ με τεχνολογικές ικανότητες χρειάζονται 
ειδική υποστήριξη για να αναπτύξουν τις ερευνητικές ικανότητές τους σε συνεργασία με 
ερευνητικούς φορείς, ώστε να αποκτήσουν βιώσιμα τεχνολογικά πλεονεκτήματα. 

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 55
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Προσέγγιση", 

παράγραφος 3 

Πέραν των ειδικών αυτών δράσεων, σε όλες 
τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν 
βάσει του προγράμματος πλαισίου θα 
ενθαρρύνεται και θα διευκολύνεται η 
συμμετοχή ΜΜΕ. Οι ανάγκες έρευνας και 
το ερευνητικό δυναμικό των ΜΜΕ έχουν 
ληφθεί δεόντως υπόψη κατά τη διαμόρφωση 
του περιεχομένου των θεματικών τομέων 
του προγράμματος "Συνεργασία", οι οποίοι 
θα τεθούν σε εφαρμογή μέσω έργων 
ποικίλου μεγέθους και πεδίου εφαρμογής 
ανάλογα με το εκάστοτε επιστημονικό ή 
τεχνολογικό πεδίο ή θεματικό αντικείμενο.

Πέραν των ειδικών αυτών δράσεων, σε όλες 
τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν 
βάσει του προγράμματος πλαισίου θα 
ενθαρρύνεται και θα διευκολύνεται η 
συμμετοχή ΜΜΕ. Θα ενθαρρυνθούν 
ιδιαίτερα οι εθνικοί φορείς που βοηθούν τις 
επιχειρήσεις αυτές, ώστε να 
προετοιμάσουν προτάσεις για το 7ο ΠΠ.  
Οι ανάγκες έρευνας και το ερευνητικό 
δυναμικό των ΜΜΕ έχουν ληφθεί δεόντως 
υπόψη κατά τη διαμόρφωση του 
περιεχομένου των θεματικών τομέων του 
προγράμματος "Συνεργασία", οι οποίοι θα 
τεθούν σε εφαρμογή μέσω έργων ποικίλου 
μεγέθους και πεδίου εφαρμογής ανάλογα με 
το εκάστοτε επιστημονικό ή τεχνολογικό 
πεδίο ή θεματικό αντικείμενο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην προετοιμασία κατάλληλων προτάσεων 
για το ΠΠ.  Η παροχή τόσο πρακτικής, όσο και οικονομικής βοήθειας θα μπορούσε να αυξήσει 
σημαντικά τη συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στο 7ο ΠΠ.  Τέτοια βοήθεια θα μπορούσαν 
ιδίως να προσφέρουν τα ερευνητικά ινστιτούτα και ομάδες, προσφέροντας έτσι προστιθέμενη 
αξία με την ενοποίηση των πεδίων της έρευνας και των καινοτόμων επιχειρήσεων.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 56
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ"

τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 3 

Πέραν των ειδικών αυτών δράσεων, σε όλες 
τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν 
βάσει του προγράμματος πλαισίου θα 
ενθαρρύνεται και θα διευκολύνεται η 
συμμετοχή ΜΜΕ. Οι ανάγκες έρευνας και 
το ερευνητικό δυναμικό των ΜΜΕ έχουν 
ληφθεί δεόντως υπόψη κατά τη 
διαμόρφωση του περιεχομένου των 
θεματικών τομέων του προγράμματος 
"Συνεργασία", οι οποίοι θα τεθούν σε 
εφαρμογή μέσω έργων ποικίλου μεγέθους 
και πεδίου εφαρμογής ανάλογα με το 
εκάστοτε επιστημονικό ή τεχνολογικό 
πεδίο ή θεματικό αντικείμενο.

Πέραν των ειδικών αυτών δράσεων, σε όλες 
τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν 
βάσει του προγράμματος πλαισίου θα 
ενθαρρύνεται, θα διευκολύνεται και θα 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη συμμετοχή 
ΜΜΕ, θέτοντας ως στόχο τη χορήγηση, 
προς τον σκοπό αυτόν, τουλάχιστον του 
20% του προϋπολογισμού του.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα 
ληφθούν μέτρα που θα επιτρέψουν τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ, είτε μεμονωμένα, 
είτε σε συσπειρώσεις, σε έργα σχετιζόμενα 
με τους στόχους προτεραιότητας του 
προγράμματος "Συνεργασία", καθώς και 
στις τεχνολογικές πλατφόρμες.
Κατά τη χρηματοδότηση έργων στα οποία 
συμμετέχουν ΜΜΕ, θα επιδιώκεται η 
μέγιστη δυνατή συνεισφορά όλων των 
κοινοτικών οργανισμών, 
περιλαμβανομένων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ.

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 57
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ"

τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 4

Κατά την εφαρμογή του κοινοτικού 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ), θα 
εξασφαλισθεί συμπληρωματικότητα και 
συνέργεια με τις δράσεις του προγράμματος 

Κατά την εφαρμογή του κοινοτικού 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ), θα 
εξασφαλισθεί συμπληρωματικότητα και 
συνέργεια με τις δράσεις του προγράμματος 



AM\619606EL.doc 41/82 PE 374.088v02-00

EL

πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί και 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο ΕΤΑ.

πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί και 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο ΕΤΑ. Θα 
επιδιωχθεί επίσης ο συντονισμός με τα 
σχετικά εθνικά ερευνητικά προγράμματα 
που είναι συμπληρωματικά των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
περιγράφονται κατωτέρω. Στην προοπτική 
αυτή, μπορεί επίσης να διερευνηθεί το 
ενδεχόμενο της από κοινού εφαρμογής 
προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης τα 
οποία απευθύνονται σε ΜΜΕστο πλαίσιο 
του προγράμματος EUREKA, ώστε να 
υποστηριχθούν σχέδια καινοτομιών που 
είναι προσανατολισμένα προς τις 
απαιτήσεις της αγοράς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δίδονται συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η χρήση της 
συμπληρωματικότητας και της συνέργειας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τις 
ΜΜΕ.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 58
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Προσέγγιση", 

παράγραφος 4 

Κατά την εφαρμογή του κοινοτικού 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ), θα 
εξασφαλισθεί συμπληρωματικότητα και 
συνέργεια με τις δράσεις του προγράμματος 
πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί και 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο ΕΤΑ.

Κατά την εφαρμογή του κοινοτικού 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ), θα 
εξασφαλισθεί συμπληρωματικότητα και 
συνέργεια με τις δράσεις του προγράμματος 
πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί και 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο ΕΤΑ, με τους 
εξής στόχους:
- να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ 

στο πρόγραμμα πλαίσιο και να 
διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε αυτό· 
και,
- να διασφαλισθεί ότι οι ΜΜΕ αξιοποιούν 
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πλήρως τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Πλαισίου. 
Θα εισαχθούν έργα απλά, σύντομα, ταχείας 
διαδικασίας απαλλαγμένα από πολύπλοκες 
χρηματοοικονομικές αρχές και άσκοπες 
υποχρεώσεις για υποβολή εκθέσεων. Θα 
εφαρμόζονται όπου είναι δυνατόν κοινές 
αρχές εκτέλεσης και σύναψης συμβάσεων, 
τόσο στο πρόγραμμα πλαίσιο όσο και στο 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 59
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Προσέγγιση", 

παράγραφος 4 α (νέα) 

Θα δημιουργηθούν επίσης μηχανισμοί για 
τη συνεργασία με εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα υποστήριξης της Ε&Α που 
απευθύνονται σε ΜΜΕ, με στόχο την 
προσφορά μιας περισσότερο τοπικής 
υπηρεσίας, προσανατολισμένης στις 
ανάγκες τους, η οποία θα ενισχύει την 
κρίσιμη μάζα και την ευρωπαϊκή διάσταση 
των διαφόρων εθνικών μηχανισμών 
υποστήριξης. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διάφορα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και υποδομές 
για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων Ε&Α των ΜΜΕ, ώστε οι ερευνητικές δραστηριότητες 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος να υλοποιηθούν προς όφελος των ΜΜΕ. Έτσι, τα 
προγράμματα όχι μόνο θα γίνουν αποδοτικότερα, θα έχουν μεγαλύτερη τοπική παρουσία και θα 
εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των ΜΜΕ, αλλά και, επιπλέον, θα συμβάλλουν στην 
εναρμόνιση και τον συντονισμό των εθνικών πολιτικών και των μηχανισμών υποστήριξης.
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 60
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Δραστηριότητες", 

παράγραφος 1, στοιχείο 1 

Με το καθεστώς αυτό παρέχεται υποστήριξη 
σε μικρές ομάδων καινοτόμων ΜΜΕ με 
σκοπό την επίλυση κοινών ή 
συμπληρωματικών τεχνολογικών 
προβλημάτων. Τα έργα, τα οποία θα έχουν 
σχετικά μικρή διάρκεια, θα πρέπει να 
εστιάζονται στις ανάγκες καινοτομίας των 
ΜΜΕ που αναθέτουν την εκτέλεση 
ερευνητικών εργασιών σε εργολήπτες ΕΤΑ 
και θα πρέπει να επιδεικνύουν σαφείς 
δυνατότητες αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων από τις ενδιαφερόμενες 
ΜΜΕ.

Με το καθεστώς αυτό παρέχεται υποστήριξη 
στη δημιουργία και τη δραστηριότητα 
μικρών ομάδων καινοτόμων ΜΜΕ με 
σκοπό την επίλυση κοινών ή 
συμπληρωματικών τεχνολογικών 
προβλημάτων. Τα έργα, τα οποία θα έχουν 
σχετικά μικρή διάρκεια, θα πρέπει να 
εστιάζονται στις ανάγκες καινοτομίας των 
ΜΜΕ που αναθέτουν την εκτέλεση 
ερευνητικών εργασιών σε εργολήπτες ΕΤΑ 
και θα πρέπει να επιδεικνύουν σαφείς 
δυνατότητες αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων από τις ενδιαφερόμενες 
ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για την υποστήριξη ΜΜΕ πρέπει να περιλαμβάνουν εντοότερες προσπάθειες για την 
ενθάρρυνση των ΜΜΕ να εργασθούν από κοινού, δημιουργώντας ομάδες με παραπλήσια 
ενδιαφέροντα στην Ε&Α.  

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 61
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Δραστηριότητες", 

παράγραφος 1, στοιχείο 2 

Με το καθεστώς αυτό παρέχεται υποστήριξη 
σε μικρές ομάδων καινοτόμων ΜΜΕ με 
σκοπό την επίλυση κοινών ή 
συμπληρωματικών τεχνολογικών 
προβλημάτων. Τα έργα, τα οποία θα έχουν 
σχετικά μικρή διάρκεια, θα πρέπει να 
εστιάζονται στις ανάγκες καινοτομίας των 
ΜΜΕ που αναθέτουν την εκτέλεση 
ερευνητικών εργασιών σε εργολήπτες ΕΤΑ 
και θα πρέπει να επιδεικνύουν σαφείς 
δυνατότητες αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων από τις ενδιαφερόμενες 
ΜΜΕ. 

Με το καθεστώς αυτό παρέχεται υποστήριξη 
μικρών ομάδων καινοτόμων ΜΜΕ και 
βιοτεχνιών, με σκοπό την επίλυση κοινών ή 
συμπληρωματικών τεχνολογικών 
προβλημάτων. Τα έργα, τα οποία θα έχουν 
σχετικά μικρή διάρκεια, θα πρέπει να 
εστιάζονται στις ανάγκες καινοτομίας των 
ΜΜΕ που αναθέτουν την εκτέλεση 
ερευνητικών εργασιών σε εργολήπτες ΕΤΑ 
και θα πρέπει να επιδεικνύουν σαφείς 
δυνατότητες αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων από τις ενδιαφερόμενες 
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ΜΜΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές βιοτεχνίες έχουν ζωτική σημασία όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και πρέπει να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της έρευνας. Η διατήρηση και ο 
εκσυγχρονισμός της μεγάλης ποικιλίας βιοτεχνικών τεχνολογιών, θα προσέφερε στην Ευρώπη 
ένα μοναδικό πλεονέκτημα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και θα διαδραμάτιζε καίριο ρόλο στη 
διαδικασία της Λισσαβώνας. Προς την κατεύθυνση αυτή, πολλά έχουν να προσφέρουν 
προγράμματα όπως το CRAFT.    

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 62
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Δραστηριότητες", 

παράγραφος 1, στοιχείο 2

Με το καθεστώς αυτό παρέχεται υποστήριξη 
σε ενώσεις ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη 
τεχνικών λύσεων σε προβλήματα κοινά για 
μεγάλο αριθμό ΜΜΕ του εκάστοτε κλάδου 
οικονομικής δραστηριότητας ή τμήματος 
της αλυσίδας αξίας, μέσω δραστηριοτήτων 
έρευνας αναγκαίων π.χ. για την ανάπτυξη ή 
την τήρηση ευρωπαϊκών προτύπων και 
προδιαγραφών, και για την τήρηση 
κανονιστικών απαιτήσεων σε τομείς όπως η 
υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του 
περιβάλλοντος. Τα έργα, τα οποία μπορεί να 
έχουν πολυετή διάρκεια, θα πρέπει να 
διεξάγονται υπό την καθοδήγηση των
ενώσεων ΜΜΕ που αναθέτουν, προς όφελος 
των μελών τους, την εκτέλεση ερευνητικών 
εργασιών σε εργολήπτες ΕΤΑ και θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν συμμετοχή ορισμένου 
αριθμού μεμονωμένων ΜΜΕ.

Με το καθεστώς αυτό παρέχεται υποστήριξη 
στη δημιουργία και τη δραστηριότητα 
ενώσεων ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη 
τεχνικών λύσεων σε προβλήματα κοινά για 
μεγάλο αριθμό ΜΜΕ του εκάστοτε κλάδου 
οικονομικής δραστηριότητας ή τμήματος 
της αλυσίδας αξίας, μέσω δραστηριοτήτων 
έρευνας αναγκαίων π.χ. για την ανάπτυξη ή 
την τήρηση ευρωπαϊκών προτύπων και 
προδιαγραφών, και για την τήρηση 
κανονιστικών απαιτήσεων σε τομείς όπως η 
υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του 
περιβάλλοντος, καθώς και για την 
υποστήριξη της εισόδου σε αναδυόμενες 
νέες αγορές, όπως εκείνη για εμπορικές 
εφαρμογές των αυτόνομων μη 
επανδρωμένων συστημάτων. Τα έργα, τα 
οποία μπορεί να έχουν πολυετή διάρκεια, θα 
πρέπει να διεξάγονται υπό την καθοδήγηση 
των ενώσεων ΜΜΕ που αναθέτουν, προς 
όφελος των μελών τους, την εκτέλεση 
ερευνητικών εργασιών σε εργολήπτες ΕΤΑ 
και θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμμετοχή 
ορισμένου αριθμού μεμονωμένων ΜΜΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για την υποστήριξη ΜΜΕ πρέπει να περιλαμβάνουν εντοότερες προσπάθειες για την 
ενθάρρυνση των ΜΜΕ να εργασθούν από κοινού, δημιουργώντας ομάδες με παραπλήσια 
ενδιαφέροντα στην Ε&Α. 

Το πραγματικό οικονομικό δυναμικό των μη επανδρωμένων συστημάτων βρίσκεται στις 
πολιτικές, και όχι στις στρατιωτικές εφαρμογές τους.  Παρότι γίνεται ευρεία αναφορά σε πολλές 
ενδεχόμενες ευκαιρίες, η χρήση των μη επανδρωμένων συστημάτων στην πολιτική αγορά είναι 
αυτή τη στιγμή μικρή.  Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στη μη γνώση, κατανόηση ή εμπιστοσύνη των 
εμπορικών αγορών, όπως εκείνες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ή της προστασίας του 
περιβάλλοντος.  Οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές/φορείς λειτουργίας μη 
επανδρωμένων συστημάτων δεν κατανοούν τις τεχνολογικές και λειτουργικές ανάγκες αυτών 
των εμπορικών τομέων. Το πραγματικό οικονομικό δυναμικό των μη επανδρωμένων 
συστημάτων βρίσκεται στις πολιτικές, και όχι στις στρατιωτικές εφαρμογές τους.  Παρότι 
γίνεται ευρεία αναφορά σε πολλές ενδεχόμενες ευκαιρίες, η χρήση των μη επανδρωμένων 
συστημάτων στην πολιτική αγορά είναι αυτή τη στιγμή μικρή.  Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στη μη 
γνώση, κατανόηση ή εμπιστοσύνη των εμπορικών αγορών, όπως εκείνες του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου, ή της προστασίας του περιβάλλοντος.  Οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι οι 
κατασκευαστές/φορείς λειτουργίας μη επανδρωμένων συστημάτων δεν κατανοούν τις 
τεχνολογικές και λειτουργικές ανάγκες αυτών των εμπορικών τομέων. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 63
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 

"Κοινά χαρακτηριστικά των δύο καθεστώτων", στοιχείο 3 α (νέο)

- Θα υποστηριχθούν επίσης εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα που 
προσφέρουν χρηματοδότηση σε ΜΜΕ 
ώστε να λάβουν μέρος στη δραστηριότητα 
αυτή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αποκέντρωση των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ, μέσω των εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων, θα τις κάνει αποτελεσματικότερες, εγγύτερες προς το οικείο περιβάλλον και πιο 
προσανατολισμένες προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 64
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 
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"Κοινά χαρακτηριστικά των δύο καθεστώτων", στοιχείο 3 β (νέο)

Για να ενθαρρυνθεί η Ε&Α σε ΜΜΕ 
εντάσεως έρευνας που διαθέτουν μεγάλο 
δυναμικό ανάπτυξης σε βιώσιμη βάση, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να υποβάλει 
πρόταση για πρωτοβουλία στο πλαίσιο του 
άρθρου 169, σε συνεργασία με το 
EUREKA1.
___________
1 π.χ. την πρωτοβουλία EUROSTARS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση του ΠΠ7 και στο κεφάλαιο "Ικανότητες", Τμήμα "Έρευνα προς όφελος των 
ΜΜΕ", δεν υπάρχει μνεία για τη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, κρατών μελών και Eureka για 
τη βελτίωση της πρόσβασης των ταχέως αναπτυσσομένων ΜΜΕ στην έρευνα. Τα αναφερόμενα 
επί του παρόντος ειδικά μέσα για τις ΜΜΕ δεν απηχούν τις ανάγκες των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην έρευνα.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 65
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 

"Κοινά χαρακτηριστικά των δύο καθεστώτων", στοιχείο 3 γ (νέο)

- Έρευνα για μικρές ομάδες ΜΜΕ. 
Υποστήριξη μικρών ομάδων καινοτόμων 
ΜΜΕ με σκοπό την επίλυση κοινών ή 
συμπληρωματικών τεχνολογικών 
προβλημάτων, μέσω του προγράμματος 
πλαισίου και/ή της διακυβερνητικής 
χρηματοδότησης σχεδίων, όπως των 
πρωτοβουλιών JEREMIE και JASPER της 
Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

To JEREMIE και το JASPER είναι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Περιφερειακής Ανάπτυξης, ειδικά επικεντρωμένες 
στη στήριξη των ΜΜΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
εισέλθουν στο πρόγραμμα. Αντικείμενο του προγράμματος πρέπει να είναι η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, η οποία είναι απαραίτητη για να αναπτυχθεί η έρευνα από τις ΜΜΕ. Έχοντας 
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υπόψη τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής στην περιφερειακή πολιτική 
καινοτομίας, έχει σημασία η συμπληρωματικότητα μεταξύ JEERMIE / JASPER.

Όσον αφορά το EUREKA: πρόκειται για διεθνή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και 
Επιτροπής και παρέχει στήριξη για ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 66
Παράρτημα Ι, κεφάλαιο "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", τίτλος "Δραστηριότητες", σημείο 

"Κοινά χαρακτηριστικά των δύο καθεστώτων", παράγραφος 1 α (νέα)

Η γνώση και η τεχνογνωσία που εύκολα 
μπορούν να μετασχηματιστούν σε 
καινοτόμα εμπορικά προϊόντα, παρέχονται 
δωρεάν στις ΜΜΕ μέσω ενός εθνικού ή 
περιφερειακού συστήματος «παραστατικού 
γνώσης» για τις ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι 
την ικανότητα καινοτομίας των ΜΜΕ.  Για 
να στηριχθεί η διάδοση της γνώσης 
ενδεχομένως να αποδειχθεί χρήσιμο 
εργαλείο η εφαρμογή ενός συστήματος 
«παραστατικού γνώσης» για τις ΜΜΕ που 
θα χρηματοδοτείται σε επίπεδο κράτους 
μέλους.  Τα «παραστατικά γνώσης» 
μπορούν να επωφελούνται από 
χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και, 
συγκεκριμένα, του προγράμματος πλαισίου 
Ε&ΤΑ και των διαρθρωτικών ταμείων 
(«περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα των «παραστατικών γνώσης» για τις ΜΜΕ εισάγει ένα νέο μηχανισμό στήριξης 
των ΜΜΕ, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα γνώση και εισάγοντας καινοτόμες εφαρμογές, 
καλύπτοντας, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το «χάσμα γνώσης» των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων 
της ΕΕ.  Μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμος μηχανισμός, που θα χρηματοδοτηθεί από 
χρηματοδοτικά μέσα όπως π.χ. το Έβδομο ΠΠ ή τα διαρθρωτικά ταμεία, συμπληρώνοντας έτσι 
τους στόχους του ΠΚΠ.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 67
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Περιφέρειες της γνώσης", τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 3
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Σκοπός της δράσης "Περιφέρειες της 
γνώσης" είναι να υποστηρίξει τη χάραξη και 
την εφαρμογή βέλτιστων πολιτικών και 
στρατηγικών για την ανάπτυξη 
περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα 
την Ε&Α. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη 
δράση επιδιώκει: να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη καταλληλότερων και 
αποτελεσματικότερων περιφερειακών 
ερευνητικών στρατηγικών, μέσω της 
ανταλλαγής χρήσιμων εμπειριών και 
πρακτικών· να προωθήσει και να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών 
συσπειρώσεων Ε&Α· να υποστηρίξει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των υφιστάμενων 
συσπειρώσεων και να ενθαρρύνει τη 
δημιουργία νέων. Θα υποστηριχθούν ιδίως 
τα έργα εκείνα τα οποία υπαγορεύονται από 
τη ζήτηση, προσανατολίζονται στην επίλυση 
προβλημάτων, και εστιάζονται σε 
συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς ή
κλάδους.

Σκοπός της δράσης "Περιφέρειες της 
γνώσης" είναι να υποστηρίξει τη χάραξη και 
την εφαρμογή βέλτιστων πολιτικών και 
στρατηγικών για την ανάπτυξη 
περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα 
την Ε&Α. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη 
δράση επιδιώκει: να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη καταλληλότερων και 
αποτελεσματικότερων περιφερειακών 
ερευνητικών στρατηγικών, μέσω της 
ανταλλαγής χρήσιμων εμπειριών και 
πρακτικών· να προωθήσει και να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών 
συσπειρώσεων Ε&Α· να υποστηρίξει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των υφιστάμενων 
συσπειρώσεων και να ενθαρρύνει τη 
δημιουργία νέων. Θα υποστηριχθούν ιδίως 
τα έργα εκείνα τα οποία υπαγορεύονται από 
τη ζήτηση, προσανατολίζονται στην επίλυση 
προβλημάτων, και εστιάζονται σε 
συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς ή 
κλάδους, ιδιαίτερα όταν αυτά έχουν ήδη 
επιτύχει να συνδυάσουν τις περιφερειακές 
αρχές με αναπτυξιακούς φορείς, 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και τη 
βιομηχανία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη πραγματικά παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών αρχών και φορέων, 
πανεπιστημίων και της βιομηχανίας είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα.  Υπάρχουν 
διάφορα παραδείγματα όπου αυτό επιτεύχθηκε, μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς.  
Μέρος των χρηματοδοτήσεων στον τομέα αυτόν θα μπορούσε να κατευθυνθεί κατά 
προτεραιότητα στις εφαρμογές εκείνες στις οποίες μπορεί να αποδειχθεί ότι μια τέτοια 
συνεργασία υπάρχει ήδη, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι πόροι επικεντρώνονται στην επίτευξη 
οικονομικών στόχων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 68
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Περιφέρειες της γνώσης", τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 4

Η συγκεκριμένη δράση αφορά όλες τις 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών σύγκλισης.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά όλες τις 
περιφέρειες, και λαμβάνει κατάλληλα 
υπόψη τις ανάγκες των ερευνητών και 
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όλων των ενδιαφερομένων μερών στις 
περιφέρειες σύγκλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες σύγκλισης διαθέτουν συχνά σημαντικούς ανθρώπινους πόρους στον χώρο της 
έρευνας, καθώς και ορισμένους τοπικούς παράγοντες που ενδεχομένως θα τους ενδιέφεραν οι 
επενδύσεις σε Ε&Α, έχουν όμως μεγάλη ανάγκη ανάπτυξης συνεκτικής περιφερειακής 
στρατηγικής για την έρευνα, που θα επωφελείται από την πείρα περισσότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών, ώστε να βελτιωθεί η επίγνωση και ο συντονισμός των τοπικών ενδιαφερομένων 
παραγόντων.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 69
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Περιφέρειες της γνώσης", τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 4 α 

(νέα)

Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ειδική 
περίπτωση της συνεργασίας μεταξύ 
περιφερειών που συνορεύουν και οι οποίες 
χωρίζονται από μεθόριο μεταξύ κρατών 
μελών. Όπως συμβαίνει με τα 
προγράμματα Interreg III στην ΕΕ, και 
στη βάση του εδαφικού στόχου των 
διαρθρωτικών ταμείων, το πρόγραμμα 
"Περιφέρειες της Γνώσης" πρέπει να 
ενσωματώνει λύσεις για τα 
διαπεριφερειακά εμπόδια και μηχανισμούς 
για την ενθάρρυνση της διασυνοριακής 
περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της 
έρευνας, ανεξάρτητα από το αν οι 
περιφέρειες αυτές εντάσσονται στους 
στόχους της σύγκλισης ή της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, η διασυνοριακή και η διαπεριφερειακή πολιτική 
έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 
ολοκλήρωση της ΕΕ, δεδομένου ότι στόχος τους είναι η υπέρβαση των συνόρων των κρατών 
μελών. Συχνότατα, η καινοτόμος συνεργασία μεταξύ κρατών μελών πέρα από τα σύνορα δεν 
επιτυγχάνει λόγω διοικητικών και χωρικών εμποδίων. 
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 70
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Περιφέρειες της γνώσης", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

στοιχείο 1

• Ανάλυση, ανάπτυξη και εφαρμογή των 
ερευνητικών στρατηγικών σχεδίων των 
περιφερειακών συσπειρώσεων και 
συνεργασία μεταξύ τους. Η δραστηριότητα 
αυτή θα συμπεριλαμβάνει τη διενέργεια 
αναλύσεων καθώς και την κατάρτιση 
προγράμματος υλοποίησης το οποίο θα 
εστιάζεται στις ικανότητες και τις 
προτεραιότητες Ε&Α. Στα πλαίσια των 
αντίστοιχων έργων θα χρησιμοποιούνται 
μέθοδοι προοπτικής ανάλυσης, συγκριτικής 
αξιολόγησης ή άλλες, και θα επιδεικνύονται 
τα αναμενόμενα οφέλη (π.χ. ενίσχυση των 
δεσμών μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
συσπειρώσεων, βελτιστοποίηση της 
συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 
και γενικότερη συμβολή στην περιφερειακή 
ανάπτυξη).

• Ανάλυση, ανάπτυξη και εφαρμογή των 
ερευνητικών στρατηγικών σχεδίων των
περιφερειακών συσπειρώσεων και 
συνεργασία μεταξύ τους. Η δραστηριότητα 
αυτή θα συμπεριλαμβάνει τη διενέργεια 
αναλύσεων καθώς και την κατάρτιση 
προγράμματος υλοποίησης το οποίο θα 
εστιάζεται στις ικανότητες και τις 
προτεραιότητες Ε&Α. Στα πλαίσια των 
αντίστοιχων έργων θα χρησιμοποιούνται 
μέθοδοι προοπτικής ανάλυσης, συγκριτικής 
αξιολόγησης ή άλλες, και θα επιδεικνύονται 
τα αναμενόμενα οφέλη (π.χ. ενίσχυση των 
δεσμών μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
συσπειρώσεων, βελτιστοποίηση της 
συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 
και γενικότερη συμβολή στην περιφερειακή 
ανάπτυξη). Μπορούν επίσης να 
εκπονούνται σχέδια για διαπεριφερειακά 
πρότυπα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα 
σχεδιάζονται ιδίως για την ενθάρρυνση και 
τη βελτίωση της συμπληρωματικότητας 
μεταξύ των περιφερειακών ταμείων και 
άλλων κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι όχι μόνο να γίνει δυνατή η εκμετάλλευση της εμπειρίας που προσφέρουν τα 
διαπεριφερειακά μέτρα, αλλά και να εξετάζεται η ενδεχόμενη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
περιφερειακών ταμείων και άλλων κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 71
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Περιφέρειες της γνώσης", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

στοιχείο 2

"Καθοδήγηση" περιφερειών χαμηλού "Καθοδήγηση" περιφερειών χαμηλού 
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προφίλ στον χώρο της έρευνας από 
περιφέρειες πιο ανεπτυγμένες στον τομέα 
αυτό, μέσω της ανάπτυξης συσπειρώσεων 
με γνώμονα την Ε&Α. Θα επιδιωχθεί, στα 
πλαίσια διακρατικών περιφερειακών 
κοινοπραξιών, η κινητοποίηση και η 
σύμπραξη ερευνητικών συντελεστών από 
τον ακαδημαϊκό χώρο, τον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα, με σκοπό την παραγωγή 
λύσεων "καθοδήγησης" των λιγότερο 
ανεπτυγμένων τεχνολογικά περιφερειών, 
από κοινού με τις περιφέρειες αυτές.

προφίλ στον χώρο της έρευνας από 
περιφέρειες πιο ανεπτυγμένες στον τομέα 
αυτό, μέσω της ανάπτυξης συσπειρώσεων 
με γνώμονα την Ε&Α, ή της καλύτερης 
ενσωμάτωσης των υπαρχουσών 
συσπειρώσεων στην παγκόσμια αγορά. Θα 
επιδιωχθεί, στα πλαίσια διακρατικών 
περιφερειακών κοινοπραξιών, η 
κινητοποίηση και η σύμπραξη ερευνητικών 
συντελεστών από τον ακαδημαϊκό χώρο, τον 
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με σκοπό 
την παραγωγή λύσεων "καθοδήγησης" των 
λιγότερο ανεπτυγμένων τεχνολογικά 
περιφερειών, από κοινού με τις περιφέρειες 
αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπάρχουσες συσπειρώσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο, με τη διαμόρφωση 
εταιρικών σχέσεων με φορείς που πραγματοποιούν παρόμοια έρευνα σε περιφερειακό, εθνικό ή 
διεθνές επίπεδο. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 72
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Περιφέρειες της γνώσης", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

στοιχείο 3

• Πρωτοβουλίες προς υποστήριξη της 
ενσωμάτωσης των ερευνητικών 
συντελεστών και οργανισμών στον 
περιφερειακό οικονομικό ιστό, μέσω των 
αλληλεπιδράσεών τους στα πλαίσια των 
περιφερειακών συσπειρώσεων. 
Συμπεριλαμβάνονται διακρατικές 
δραστηριότητες με σκοπό τη βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των συντελεστών της 
έρευνας και των τοπικών επιχειρηματικών 
κοινοτήτων, καθώς και αντίστοιχες 
δραστηριότητες βελτίωσης των δεσμών 
μεταξύ περιφερειακών συσπειρώσεων.

• Πρωτοβουλίες προς υποστήριξη της 
ενσωμάτωσης των ερευνητικών 
συντελεστών και οργανισμών στον 
περιφερειακό οικονομικό ιστό, μέσω των 
αλληλεπιδράσεών τους στα πλαίσια των 
περιφερειακών συσπειρώσεων. 
Συμπεριλαμβάνονται διακρατικές 
δραστηριότητες με σκοπό τη βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των συντελεστών της 
έρευνας και των τοπικών επιχειρηματικών 
κοινοτήτων, καθώς και αντίστοιχες 
δραστηριότητες βελτίωσης των δεσμών 
μεταξύ περιφερειακών συσπειρώσεων. 
Τέτοιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στον εντοπισμό στοιχείων 
συμπληρωματικότητας στην Ε&ΤΑ, με 
στόχο να αποδειχθούν τα πλεονεκτήματα 
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της ενοποίησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να εντοπισθούν συνέργειες, ώστε να υπογραμμισθούν τα οφέλη της 
συμπληρωματικότητας.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 73
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Περιφέρειες της γνώσης", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

στοιχείο 3

Πρωτοβουλίες προς υποστήριξη της 
ενσωμάτωσης των ερευνητικών 
συντελεστών και οργανισμών στον 
περιφερειακό οικονομικό ιστό, μέσω των 
αλληλεπιδράσεών τους στα πλαίσια των 
περιφερειακών συσπειρώσεων. 
Συμπεριλαμβάνονται διακρατικές 
δραστηριότητες με σκοπό τη βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των συντελεστών της 
έρευνας και των τοπικών επιχειρηματικών 
κοινοτήτων, καθώς και αντίστοιχες 
δραστηριότητες βελτίωσης των δεσμών 
μεταξύ περιφερειακών συσπειρώσεων.

Πρωτοβουλίες προς υποστήριξη της 
ενσωμάτωσης των ερευνητικών 
συντελεστών και οργανισμών στον 
περιφερειακό οικονομικό ιστό, μέσω των 
αλληλεπιδράσεών τους στα πλαίσια των 
περιφερειακών συσπειρώσεων. 
Συμπεριλαμβάνονται διακρατικές 
δραστηριότητες με σκοπό τη βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των συντελεστών της 
έρευνας και των τοπικών επιχειρηματικών 
κοινοτήτων, καθώς και αντίστοιχες 
δραστηριότητες βελτίωσης των δεσμών 
μεταξύ περιφερειακών συσπειρώσεων, όπως 
η ανάπτυξη τεχνολογιών που θα κάνουν 
δυνατή την εξ αποστάσεως αίσθηση σε 
μικρή κλίμακα, για διεπιστημονικές 
εφαρμογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα πεδία έρευνας που είναι αναγκαία για τα εμπορικά μη επανδρωμένα συστήματα 
είναι αυτό που σχετίζεται με την ανάπτυξη αισθητήρων εξ αποστάσεως, για τις σχετικές 
εφαρμογές, σε μέγεθος, κλίμακα (και κόστος) που θα επιτρέπουν την εγκατάστασή τους σε μη 
επανδρωμένα σκάφη, κατάλληλα για μια συγκεκριμένη εργασία. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 74
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Περιφέρειες της γνώσης", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 2
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Θα υποστηριχθούν επίσης δραστηριότητες 
(π.χ. διοργάνωση εργαστηρίων ανάλυσης 
και σύνθεσης και συνεδριάσεων στρογγυλής 
τραπέζης, δημοσιεύσεις) με σκοπό την 
προώθηση της συστηματικής αμοιβαίας 
ανταλλαγής πληροφοριών και των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ παρόμοιων έργων 
και, κατά περίπτωση, με δράσεις άλλων 
συναφών κοινοτικών προγραμμάτων.

Θα υποστηριχθούν επίσης δραστηριότητες 
(π.χ. διοργάνωση εργαστηρίων ανάλυσης 
και σύνθεσης και συνεδριάσεων στρογγυλής 
τραπέζης, δημοσιεύσεις) και η συνεργασία 
τρίτων χωρών, όταν κάτι τέτοιο είναι 
ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία ενός 
σχεδίου, με σκοπό την προώθηση της 
συστηματικής αμοιβαίας ανταλλαγής 
πληροφοριών και των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ παρόμοιων έργων και, κατά 
περίπτωση, με δράσεις άλλων συναφών 
κοινοτικών προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρίτες χώρες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία της προσφοράς ή 
της ανταλλαγής εμπειριών όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές.  

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 75
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ερευνητικό δυναμικό", τίτλος "Στόχος"

Πλήρης αξιοποίηση του ερευνητικού 
δυναμικού της διευρυμένης Ένωσης, μέσω 
της απελευθέρωσης και της ενίσχυσης του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
βελτίωσης των δυνατοτήτων επιτυχούς 
συμμετοχής των ερευνητών τους σε 
δραστηριότητες έρευνας σε επίπεδο ΕΕ.

Πλήρης αξιοποίηση του ερευνητικού 
δυναμικού αριστείας που υπάρχει ή 
εμφανίζεται στη διευρυμένη Ένωση, μέσω 
της απελευθέρωσης και της ενίσχυσης του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
βελτίωσης των δυνατοτήτων επιτυχούς 
συμμετοχής των ερευνητών τους σε 
δραστηριότητες έρευνας σε επίπεδο ΕΕ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι όχι μόνο να ενθαρρυνθεί το υπάρχον δυναμικό, αλλά και να υποστηριχθούν οι 
άριστοι ερευνητές που αρχίζουν τώρα να εμφανίζονται.
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 76
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ερευνητικό δυναμικό", τίτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 2

Μέσω της εστίασης των προσπαθειών στην 
ενίσχυση και την επέκταση της συνεργασίας 
των υπόψη ερευνητικών ομάδων με 
ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών της ΕΕ, θα 
δοθεί ουσιαστική ώθηση στην 
απελευθέρωση του δυναμικού τους και 
παράλληλα στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
και βιωσιμότητά τους. Με τη 
βελτιστοποίηση δε της διεθνούς τους 
προβολής και αναγνώρισης, των 
δυνατοτήτων επιστημονικής υπεροχής που 
παρουσιάζουν και του επιστημονικού 
επιπέδου των μελών τους, θα αυξηθεί η 
"ορατότητα" αυτών των ερευνητικών 
ομάδων και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή 
τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Μέσω της εστίασης των προσπαθειών στην 
ενίσχυση και την επέκταση της συνεργασίας 
των υπόψη ερευνητικών ομάδων με 
ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών της ΕΕ, θα 
δοθεί ουσιαστική ώθηση στην 
απελευθέρωση του δυναμικού τους και 
παράλληλα στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
και βιωσιμότητά τους. Σε αυτά τα 
ερευνητικά κέντρα μπορούν να 
περιλαμβάνονται κέντρα και συσπειρώσεις 
ακαδημαϊκού χαρακτήρα ή 
υποστηριζόμενα από τη βιομηχανία, π.χ. 
κέντρα αριστείας σε συγκεκριμένους 
τομείς, όπως τα μη επανδρωμένα 
συστήματα. Με τη βελτιστοποίηση δε της 
διεθνούς τους προβολής και αναγνώρισης, 
των δυνατοτήτων επιστημονικής υπεροχής 
που παρουσιάζουν και του επιστημονικού 
επιπέδου των μελών τους, θα αυξηθεί η 
"ορατότητα" αυτών των ερευνητικών 
ομάδων και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή 
τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι δραστηριότητες αυτές να είναι αρκετά ευρείες ώστε να αναγνωρίζουν ένα
μεγάλο φάσμα ερευνητικών κέντρων, αλλά και να μην περιορίζονται στα ερευνητικά κέντρα που 
στηρίζονται σε πανεπιστήμια.  Ερευνητικά κέντρα και συσπειρώσεις όπου συνεργάζονται 
πανεπιστήμια και βοιμηχανικοί τομείς θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.  

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 77
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ερευνητικό δυναμικό", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

δεύτερη περίπτωση

πρόσληψη, από τα επιλεγμένα κέντρα, 
"εισερχόμενων" πεπειραμένων ερευνητών 
με σκοπό τη συμμετοχή τους στη μεταφορά 
γνώσεων ή/και στην επιμόρφωση 
ερευνητών, και ιδίως ως μέσο ενθάρρυνσης 

πρόσληψη, από τα επιλεγμένα 
κέντραυπάρχουσας ή εμφανιζόμενης 
αριστείας, "εισερχόμενων" πεπειραμένων 
ερευνητών με σκοπό τη συμμετοχή τους στη 
μεταφορά γνώσεων ή/και στην επιμόρφωση 
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του επαναπατρισμού ερευνητών στη χώρα 
προέλευσής τους· 

ερευνητών, και ιδίως ως μέσο ενθάρρυνσης 
του επαναπατρισμού ερευνητών στη χώρα 
προέλευσής τους· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Το προς ενθάρρυνση δυναμικό δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι ήδη υπάρχει. Αντιθέτως, οι 
εξαιρετικοί ερευνητές χρειάζονται εξίσου την υποστήριξη τη στιγμή που το ταλέντο τους αρχίζει 
να βρίσκει την έκφρασή του.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 78
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ερευνητικό δυναμικό", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

τρίτη περίπτωση

απόκτηση και αναβάθμιση ορισμένου 
ερευνητικού εξοπλισμού, για τα επιλεγμένα 
κέντρα·

απόκτηση και αναβάθμιση ορισμένου 
ερευνητικού εξοπλισμού και διαμόρφωση 
ενός φυσικού περιβάλλοντος, για τα 
επιλεγμένα υπάρχοντα ή εμφανιζόμενα 
κέντρα αριστείας, ώστε να γίνει δυνατή η 
υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι υλικές ανάγκες που σχετίζονται με κάθε ερευννητική δραστηριότητα συνήθως 
παραβλέπονται ή υποτιμούνται. Οι ανάγκες όμως αυτές πρέπει να καλύπτονται για να γίνει 
δυνατή η επίτευξη των στόχων της δράσης.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 79
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ερευνητικό δυναμικό", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

τρίτη περίπτωση

Απόκτηση και αναβάθμιση ορισμένου 
ερευνητικού εξοπλισμού, για τα επιλεγμένα 
κέντρα·

Απόκτηση και αναβάθμιση ορισμένου 
ερευνητικού εξοπλισμού, για τα επιλεγμένα 
κέντρα:

1. Άμεση απόκτηση ή αναβάθμιση 
ερευνητικού εξοπλισμού (μέχρι 1 εκατ. 
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ευρώ).  Οι μεμονωμένες ερευνητικές 
ομάδες από τις περιφέρειες της σύγκλισης 
και τα ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας (που 
επελέγησαν με το 5ο ΠΠ) μπορούν να 
ζητούν χρηματοδότηση για την αγορά ή 
τον εκσυγχρονισμό ερευνητικού 
εξοπλισμού.  Η χορήγηση των πόρων θα 
εξαρτάται από την αξιολόγηση της ομάδας 
που υποβάλλει την αίτηση, τα σχέδια 
χρήσης του εξοπλισμού και τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.  Πρέπει 
να δίδεται προτεραιότητα στις προτάσεις 
που συνδέονται με τα διαρθρωτικά ταμεία.  
Η χρηματοδότηση θα χορηγείται με τη 
μορφή επιδότησης.
2. Απόκτηση ή αναβάθμιση ερευνητικού 
εξοπλισμού σε σχέση με έργα στο πλαίσιο 
του 7ου ΠΠ (μέχρι 1 εκατ. ευρώ).  Ομάδες 
από τις περιφέρειες σύγκλισης, οι οποίες 
συμμετείχαν στην υποβολή αίτησης από 
κοινοπραξία για τη χρηματοδότηση 
ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του 7ου 
ΠΠ, μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένα 
αιτήσεις για τη χρηματοδότηση της 
απόκτησης ή αναβάθμισης ερευνητικού 
εξοπλισμού.  Η αίτηση πρέπει να γίνει 
δεκτή από τον συντονιστή της 
κοινοπραξίας.  Η χορήγηση χωριστής 
χρηματοδότησης για εξοπλισμό εξαρτάται 
από τη χρήση του εξοπλισμού στη διάρκεια 
του έργου.  Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα 
χορηγείται με τη μορφή επιδότησης.
3. Γίνεται δεκτή στις περιφέρειες της 
σύγκλισης η αρχή ότι είναι δυνατή η 
πλήρης απώλεια της αξίας του ερευνητικού 
εξοπλισμού μέσα στη διάρκεια της 
επιδότησης, δηλαδή σε τρία χρόνια, αντί 
για πέντε, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Or. pl

Τροπολογία: Claude Turmes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 80
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ερευνητικό δυναμικό", τίτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, 

τέταρτη περίπτωση
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διοργάνωση εργαστηρίων και συνεδρίων 
προς διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή 
τόσο του ερευνητικού προσωπικού των 
επιλεγμένων κέντρων όσο και 
προσκεκλημένων ερευνητών από άλλες 
χώρες, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 
εκπαιδευτικής ικανότητας και της διεθνούς 
φήμης των επιλεγμένων κέντρων· 
συμμετοχή του ερευνητικού προσωπικού 
των επιλεγμένων κέντρων σε διεθνή 
συνέδρια ή διεθνή βραχύχρονα 
προγράμματα επιμόρφωσης, για σκοπούς 
ανταλλαγής γνώσεων, δικτύωσης και 
εξοικείωσής τους με ένα πιο διεθνές 
περιβάλλον·

διοργάνωση εργαστηρίων και συνεδρίων 
προς διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων 
σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές 
επίπεδο, με συμμετοχή τόσο του 
ερευνητικού προσωπικού των επιλεγμένων 
κέντρων όσο και προσκεκλημένων 
ερευνητών από άλλες χώρες, στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής 
ικανότητας και της διεθνούς φήμης των 
επιλεγμένων κέντρων· συμμετοχή του 
ερευνητικού προσωπικού των επιλεγμένων 
κέντρων σε διεθνή συνέδρια ή διεθνή 
βραχύχρονα προγράμματα επιμόρφωσης, για 
σκοπούς ανταλλαγής γνώσεων, δικτύωσης 
και εξοικείωσής τους με ένα πιο διεθνές 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 81
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 2

Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ικανότητά τους να δημιουργούν, να 
εκμεταλλεύονται και να διαχέουν τις 
γνώσεις και, κατ'επέκταση, να καινοτομούν 
συνεχώς. Η επιστημονική έρευνα 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο από αυτή την 
άποψη, και θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
αποτελεί έναν από τους κινητήριους 
μοχλούς οικονομικής μεγέθυνσης, 
ευημερίας και αειφόρου ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ικανότητά τους να δημιουργούν, να 
εκμεταλλεύονται και να διαχέουν τις
γνώσεις και, κατ'επέκταση, να καινοτομούν 
συνεχώς. Οι νέες γνώσεις αναπτύσσονται 
σε ολόκληρη την κοινωνία, στη δημιουργία 
τους όμως διαδραματίζει καίριο ρόλο το 
"τρίγωνο της γνώσης" έρευνα -
εκπαίδευση - καινοτομία.  Η επιστημονική 
έρευνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο από 
αυτή την άποψη, και θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί έναν από τους 
κινητήριους μοχλούς οικονομικής 
μεγέθυνσης, ευημερίας και αειφόρου 
ανάπτυξης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η διαδικασία δημιουργίας της γνώσης διαχέεται σε ολόκληρη την 
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κοινωνία και ότι, παρά το γεγονός ότι η έρευνα και οι ερευνητικοί φορείς αποτελούν το 
σημαντικότερο στοιχείο της διαδικασίας, βασικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης οι σχέσεις και οι 
δεσμοί μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.

Τροπολογία: Claude Turmes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 82
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 3

Για τον σκοπό αυτό, είναι επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον που να ευνοεί την 
επιτυχία και την αξιοποίηση των 
ερευνητικών προσπαθειών. Βασικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος είναι η συνεκτίμηση των 
θεμιτών και εύλογων ανησυχιών και 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η 
ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου με 
ένα πιο ενημερωμένο και ενδιαφερόμενο να 
συμμετάσχει κοινό, και η βελτίωση των 
συνθηκών για τη λήψη συλλογικών 
αποφάσεων επί των εκάστοτε 
επιστημονικών ζητημάτων. Ένα τέτοιο 
περιβάλλον θα πρέπει επίσης να ευνοεί την 
ανάπτυξη των φυσικών επιστημονικών 
δεξιοτήτων και των επιστημονικών 
σταδιοδρομιών, την ανανέωση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
επακόλουθη διάχυση των γνώσεων, στοιχεία 
στα οποία βασίζεται η στρατηγική της 
Λισσαβόνας.

Για τον σκοπό αυτό, είναι επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον που να ευνοεί την 
επιτυχία και την αξιοποίηση των 
ερευνητικών προσπαθειών. Βασικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος είναι η συνεκτίμηση των 
θεμιτών και εύλογων ανησυχιών και 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η 
ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου με 
ένα πιο ενημερωμένο και ενδιαφερόμενο να 
συμμετάσχει κοινό, και η βελτίωση των 
συνθηκών για τη λήψη συλλογικών 
αποφάσεων επί των εκάστοτε 
επιστημονικών ζητημάτων. Πρέπει να δοθεί 
στις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών η δυνατότητα εξωτερικής 
ανάθεσης ερευνητικών αναγκών. Ένα 
τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει επίσης να 
ευνοεί την ανάπτυξη των φυσικών 
επιστημονικών δεξιοτήτων και των 
επιστημονικών σταδιοδρομιών, την 
ανανέωση των επενδύσεων στην έρευνα και 
την επακόλουθη διάχυση των γνώσεων, 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η στρατηγική 
της Λισσαβόνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως αυτές ορίζονται από την Επιτροπή (βλ. τη 
βάση δεδομένων CONNEX της Επιτροπής) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εξωτερικής 
ανάθεσης ερευνητικών έργων, για την κάλυψη των επιστημονικών αναγκών τους.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 83
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 3

Για τον σκοπό αυτό, είναι επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον που να ευνοεί την 
επιτυχία και την αξιοποίηση των 
ερευνητικών προσπαθειών. Βασικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος είναι η συνεκτίμηση των 
θεμιτών και εύλογων ανησυχιών και 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η 
ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου με 
ένα πιο ενημερωμένο και ενδιαφερόμενο να 
συμμετάσχει κοινό, και η βελτίωση των 
συνθηκών για τη λήψη συλλογικών 
αποφάσεων επί των εκάστοτε 
επιστημονικών ζητημάτων. Ένα τέτοιο 
περιβάλλον θα πρέπει επίσης να ευνοεί την 
ανάπτυξη των φυσικών επιστημονικών 
δεξιοτήτων και των επιστημονικών 
σταδιοδρομιών, την ανανέωση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
επακόλουθη διάχυση των γνώσεων, στοιχεία 
στα οποία βασίζεται η στρατηγική της 
Λισσαβόνας.

Για τον σκοπό αυτό, είναι επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον που να ευνοεί την 
επιτυχία και την αξιοποίηση των 
ερευνητικών προσπαθειών. Βασικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος είναι η συνεκτίμηση των 
θεμιτών και εύλογων ανησυχιών και 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η 
ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου με 
ένα πιο ενημερωμένο και ενδιαφερόμενο να 
συμμετάσχει κοινό, και η βελτίωση των 
συνθηκών για τη λήψη συλλογικών 
αποφάσεων επί των εκάστοτε 
επιστημονικών ζητημάτων. Ένα τέτοιο 
περιβάλλον θα πρέπει επίσης να ευνοεί την 
ανάπτυξη των φυσικών επιστημονικών 
δεξιοτήτων και των επιστημονικών 
σταδιοδρομιών, την ανανέωση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
επακόλουθη διάχυση των γνώσεων, στοιχεία 
στα οποία βασίζεται η στρατηγική της 
Λισσαβόνας. Η δραστηριότητα αυτή θα 
επιδιώκει επίσης την πλήρη ένταξη της 
γυναίκας στον επιστημονικό κόσμο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται ακόμη στο βαθμό που θα έπρεπε, το 
ΠΠ και τα σχετικά με αυτό προγράμματα πρέπει να έχουν ως στόχο, μεταξύ των άλλων, την 
αύξηση της παρουσίας των γυναικών στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κύκλους, κάτι 
που είναι αναγκαίο για την ΕΕ.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 84
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 5

Κατ'αρχάς, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ο Κατ'αρχάς, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ο 
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κίνδυνος δημιουργίας επιστημονικού 
χάσματος στο εσωτερικό των κοινωνιών 
μας. Το χάσμα αυτό χωρίζει αυτούς που δεν 
έχουν πρόσβαση στην επιστημονική γνώση 
από τους ελάχιστους εκείνους που έχουν, 
αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν τις διαδικασίες χάραξης 
ερευνητικής πολιτικής από εκείνους που 
έχουν τέτοια δυνατότητα. Η κατάσταση 
αυτή δημιουργεί στους πολίτες 
αντικρουόμενα αισθήματα σχετικά με τα 
δυνητικά πλεονεκτήματα της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, και αμφιβολίες ως προς τα 
κατά πόσον η επιστήμη και η τεχνολογία 
υπόκεινται όντως σε αυστηρό δημόσιο 
έλεγχο. Από τη μια πλευρά, οι πολίτες 
τείνουν να ζητούν αύξηση των ερευνητικών 
προσπαθειών ώστε να βρεθούν λύσεις στα 
σύγχρονα προβλήματα (ασθένειες, ρύπανση, 
επιδημίες, ανεργία, κτλ.) και να 
προβλεφθούν καλύτερα οι πιθανές 
επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων. Από 
την άλλη, εξακολουθούν να εκφράζουν 
δυσπιστία ως προς κάποιες χρήσεις της 
επιστήμης και την ενδεχόμενη παρεμβολή 
οργανωμένων συμφερόντων στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

κίνδυνος δημιουργίας επιστημονικού 
χάσματος στο εσωτερικό των κοινωνιών 
μας. Το χάσμα αυτό χωρίζει αυτούς που δεν 
έχουν πρόσβαση στην επιστημονική γνώση 
από τους ελάχιστους εκείνους που έχουν, 
αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν τις διαδικασίες χάραξης 
ερευνητικής πολιτικής από εκείνους που 
έχουν τέτοια δυνατότητα. Η κατάσταση 
αυτή δημιουργεί στους πολίτες 
αντικρουόμενα αισθήματα σχετικά με τα 
δυνητικά πλεονεκτήματα της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, και αμφιβολίες ως προς τα 
κατά πόσον η επιστήμη και η τεχνολογία 
υπόκεινται όντως σε αυστηρό δημόσιο 
έλεγχο. Από τη μια πλευρά, οι πολίτες 
τείνουν να ζητούν αύξηση των ερευνητικών 
προσπαθειών ώστε να βρεθούν λύσεις στα 
σύγχρονα προβλήματα (ασθένειες, ρύπανση, 
επιδημίες, ανεργία, κτλ.) και να 
προβλεφθούν καλύτερα οι πιθανές 
επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων. Από 
την άλλη, εξακολουθούν να εκφράζουν 
δυσπιστία ως προς κάποιες χρήσεις της 
επιστήμης και την ενδεχόμενη παρεμβολή 
οργανωμένων συμφερόντων στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η έρευνα 
μπορεί να είναι επιτυχημένη μόνο όταν οι 
πολίτες έχουν πεισθεί πως οι ανησυχίες 
τους έχουν ληφθεί υπόψη και τα ηθικά 
όριά τους γίνονται σεβαστά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δίνει την εντύπωση ότι το βασικό πρόβλημα είναι να πεισθεί η κοινή 
γνώμη. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να συνεκτιμούν οι επιστήμονες τις ανησυχίες τις 
κοινωνίας και να σέβονται ορισμένα όρια.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 85
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 6, τρίτη περίπτωση

εντύπωση απομόνωσης και αποκοπής του εντύπωση απομόνωσης και αποκοπής του 
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επιστημονικού κόσμου από τις καθημερινές 
πραγματικότητες της οικονομικής και της 
κοινωνικής ζωής,

επιστημονικού κόσμου από τις καθημερινές 
πραγματικότητες της οικονομικής και της 
κοινωνικής ζωής, και αυξανόμενης 
υποταγής των επιστημόνων στην αθέμιτη 
επιρροή διαφόρων ομάδων συμφερόντων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα προβλήματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει την 
επιστήμη είναι η αυξανόμενη δυσπιστία της σε σχέση με την ουδετερότητα και την 
αντικειμενικότητα των επιστημόνων, σε πολλά ζητήματα ευρείας δημοσιότητας (π.χ. ιατρική 
έρευνα και βιοτεχνολογία), όπου διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα. Η ΕΕ μπορεί να ενεργήσει 
για την επιβολή μεγαλύτερης διαφάνειας στις πηγές χρηματοδότησης και τις πιέσεις που 
επηρεάζουν την πορεία της επιστημονικής έρευνας, ωστε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες 
συνθήκες για την ανάπτυξη της επιστήμης.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 86
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 6, περιπτώσεις 4 α και 4 β (νέες) 

αβεβαιότητα στους κόλπους της 
επιστημονικής κοινότητας, όσον αφορά 
τον συνδυασμό του ρόλου του ειδικού 
επιστήμονα με εκείνον του πολίτη, ίσου με 
τους άλλους πολίτες.  
αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία 

των ερευνητών από οικονομικά και άλλα 
κατεστημένα συμφέροντα. 

Or. da

Αιτιολόγηση

Η ανυπαρξία ανοικτής συζήτησης σχετικά με τα οικονομικά και άλλα (νόμιμα) συμφέροντα 
των μεμονωμένων ερευνητών και των ερευνητικών ινστιτούτων ίσως αποτελεί σοβαρό εμπόδιο 
στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την έρευνα και τα αποτελέσματά της. Τα 
ζητήματα αυτά συζητούνται πολύ, λόγω των εξελίξεων στην κοινωνία, εξαιτίας των οποίων 
δίδεται αυξανόμενη έμφαση στις χρήσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ ταυτόχρονα η 
εξωτερική χρηματοδότηση της έρευνας έχει αυξηθεί και επηρεάζει όχι μόνο τους τομείς στους 
οποίους πραγματοποιείται η έρευνα, αλλά και τον τρόπο μρ τον οποίο αυτή υλοποιείται.    
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 87
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 6, περίπτωση 4 γ (νέα)

ανεπαρκής ποιότητα των επιστημονικών 
πληροφοριών που είναι διαθέσιμες για το 
κοινό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ένας από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ της επιστήμης 
και της κοινωνίας είναι η φύση των επιστημονικών πληροφοριών που, αν και δημόσιες, είναι 
ακατάληπτες για το ευρύ κοινό. Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές και 
επωφελείς για το κοινωνικό σύνολο.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 88
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 7, στοιχείο 4

- να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αυτών που 
έχουν επιστημονική μόρφωση και εκείνων 
που δεν έχουν, και να καλλιεργήσει το 
ενδιαφέρον για την επιστήμη και την 
επιστημονική παιδεία στο άμεσο περιβάλλον 
όλων των πολιτών (κάνοντας έκκληση στις 
πόλεις, τις περιφέρειες, τα επιστημονικά 
ιδρύματα και κέντρα, κτλ.),

- να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αυτών που 
έχουν επιστημονική μόρφωση και εκείνων 
που δεν έχουν, και να καλλιεργήσει το 
ενδιαφέρον για την επιστήμη και την 
επιστημονική παιδεία στο άμεσο περιβάλλον 
όλων των πολιτών (κάνοντας έκκληση στις 
πόλεις, τις περιφέρειες, τα επιστημονικά 
ιδρύματα και κέντρα, τα μουσεία, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
κτλ.),

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να θεωρηθούν τα μουσεία και ορισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών ως επιστημονικά κέντρα.
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Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 89
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 7, στοιχείο 4 α (νέο) 

- να ενθαρρυνθεί στην επιστημονική 
κοινότητα η συζήτηση και ο διάλογος 
σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της 
έρευνας

Or. da

Αιτιολόγηση

Ένα από τα βασικά εμπόδια στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και 
της υπόλοιπης κοινωνίας είναι η έλλειψη διαλόγου στους κόλπους της ερευνητικής κοινότητας 
σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της έρευνας, όπως π.χ. οι ηθικές πτυχές ή συνέπειες των νέων 
τεχνολογιών. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 90
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 7, στοιχείο 4 β (νέο)

- να αναζητηθούν τρόποι για την καλύτερη 
διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού 
συστήματος έρευνας και καινοτομίας· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διακυβέρνηση είναι επίσης σημαντική για την Ε&Α.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 91
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 7, έκτη περίπτωση

- να δώσει σε όλους, και ιδίως στους νέους, 
μια θετική και εποικοδομητική εικόνα της 
επιστήμης και των επιστημόνων,

- να δώσει σε όλους, και ιδίως στους νέους, 
μια αξιόπιστη, θετική και εποικοδομητική 
εικόνα της επιστήμης και των επιστημόνων,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, ειδικά της πιο προωθημένης, 
τίθεται διαρκώς περισσότερο σε αμφισβήτηση από μια κοινή γνώμη που θεωρεί πολλούς 
επιστήμονες ως υπερβολικά ευάλωττους στην εξαγορά ή στο κυνήγι της σταδιοδρομίας. Η ΕΕ 
μπορεί να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της ανησυχίας και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στην ευρωπαϊκή επιστήμη.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 92
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 7, στοιχείο 7

- να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική 
ανέλιξη των γυναικών επιστημόνων και την 
καλύτερη αξιοποίηση των επιστημονικών 
τους ταλέντων προς όφελος όλων,

- να προωθήσει την επαγγελματική ανέλιξη 
των γυναικών επιστημόνων και την 
καλύτερη αξιοποίηση των επιστημονικών 
τους ταλέντων προς όφελος όλων,

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα ήταν καλύτερο να μιλάμε για "προώθηση", παρά για 
"υποστήριξη".

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 93
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", παράγραφος 7, στοιχείο 8 α (νέο)

- να συνεργασθεί με μη κερδοσκοπικές 
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 
φαρμάκων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη κερδοσκοπικές ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν προτεραιότητα, όταν 
πρόκειται για τη χορήγηση δημόσιων πόρων. 
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Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 94
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "πρώτος άξονας δράσης": Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 
σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, σημείο 1, στοιχείο 1

- βελτίωση της χρήσης, και 
παρακολούθηση της απήχησης, των 
επιστημονικών συμβουλών και της 
επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης στη 
χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη, και 
ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και 
μηχανισμών (π.χ. ηλεκτρονικών δικτύων)

- υποστήριξη της συνεχούς και 
ανανεωτικής κατάρτισης για τους 
επαγγελματίες και τους διοικητικούς 
υπαλλήλους που διαχειρίζονται 
προγράμματα βοήθειας και έρευνας στα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες, με στόχο 
την επίτευξη ομοιόμορφων μεθόδων και 
την κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών

Or. es

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 95
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "πρώτος άξονας δράσης": Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 
σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, σημείο 1, στοιχείο 2

- ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της 
αυτορύθμισης στην επιστημονική 
κοινότητα,

- ενίσχυση της δημοκρατικής ευθύνης, της 
εμπιστοσύνης και της αυτορύθμισης στην 
επιστημονική κοινότητα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα προβλήματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει την 
επιστήμη είναι η αυξανόμενη δυσπιστία της σε σχέση με την ουδετερότητα και την 
αντικειμενικότητα των επιστημόνων, σε πολλά ζητήματα ευρείας δημοσιότητας (π.χ. ιατρική 
έρευνα και βιοτεχνολογία), όπου διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα. Η ΕΕ μπορεί να ενεργήσει 
για την επιβολή μεγαλύτερης διαφάνειας στις πηγές χρηματοδότησης και τις πιέσεις που 
επηρεάζουν την πορεία της επιστημονικής έρευνας, ωστε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες 
συνθήκες για την ανάπτυξη της επιστήμης.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 96
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "πρώτος άξονας δράσης": Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 
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σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, σημείο 1, στοιχείο 2

- ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της 
αυτορύθμισης στην επιστημονική 
κοινότητα,

- ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της 
αυτορύθμισης στην επιστημονική 
κοινότητα, με επαναπροσδιορισμό και 
διάδοση των βασικών κριτηρίων για τις 
επιστημονικές διασφαλίσεις·

Or. es

Τροπολογία: Claude Turmes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 97
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "πρώτος άξονας δράσης": Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 
σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, σημείο 1, στοιχείο 3

- ενθάρρυνση του διαλόγου σχετικά με τη 
διάδοση των πληροφοριών, καθώς και την 
πρόσβαση στα επιστημονικά αποτελέσματα 
και το μέλλον των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων.

- ενθάρρυνση του διαλόγου σχετικά με τη 
διάδοση των πληροφοριών, καθώς και την 
πρόσβαση στα επιστημονικά αποτελέσματα 
και το μέλλον των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων και δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής τράπεζας γνώσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή έρευνα θα καθίστατο πιο αποτελεσματική αν καθίσταντο ευρύτερα διαθέσιμα τα 
παλαιότερα επιστημονικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Γνώσης μπορεί να παράσχει 
μια βιβλιοθήκη ελεύθερης πρόσβασης που θα περιέχει τα ερευνητικά αποτελέσματα μετά από 
μια περίοδο αναστολής δημοσιοποίησης, η οποία θα μετράται από την ημερομηνία επίσημης 
ολοκλήρωσης του έργου, εκτός και αν συντρέχουν σοβαροί περί του αντιθέτου λόγοι. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 98
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "πρώτος άξονας δράσης": Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 
σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, σημείο 2, εισαγωγική φράση

Οι προσδοκίες και οι ανησυχίες του 
κοινωνικού συνόλου και οι θεμελιώδεις 
αρχές ηθικής δεοντολογίας θα πρέπει να 
συνεκτιμώνται περισσότερο σε όλα τα 
στάδια των ερευνητικών διαδικασιών, ούτως 

Οι προσδοκίες και οι ανησυχίες του 
κοινωνικού συνόλου και οι θεμελιώδεις 
αρχές ηθικής δεοντολογίας θα πρέπει να 
συνεκτιμώνται περισσότερο σε όλα τα 
στάδια των ερευνητικών διαδικασιών, ούτως 
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ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ασφαλές και 
εποικοδομητικό περιβάλλον για τους 
ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της. 
Δίνεται έμφαση σε δύο πτυχές:

ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ασφαλές και 
εποικοδομητικό περιβάλλον για τους 
ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της 
και να τεθούν ορόσημα για μια 
δεοντολογικά ορθή έρευνα η οποία θα 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα. Δίνεται έμφαση σε δύο πτυχές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να δώσει εντονότερη έμφαση στα δεοντολογικά όρια στο 
επιστημονικό και κοινωνικό τμήμα του προγράμματος.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 99
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "πρώτος άξονας δράσης": Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 
σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, σημείο 2, στοιχείο 2 α (νέο)

- ενθάρρυνση στην επιστημονική 
κοινότητα της συζήτησης και του διαλόγου 
σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της 
έρευνας

Or. da

Αιτιολόγηση

Ένα από τα βασικά εμπόδια στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και 
της υπόλοιπης κοινωνίας είναι η έλλειψη διαλόγου στους κόλπους της ερευνητικής κοινότητας 
σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της έρευνας, όπως π.χ. οι ηθικές πτυχές ή συνέπειες των νέων 
τεχνολογιών. Αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με μια προσέγγιση που επιδιώκει την κατανόηση, 
εκ μέρους της ίδιας της ερευνητικής κοινότητας, των κοινωνικών πτυχών της έρευνας. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 100
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "πρώτος άξονας δράσης": Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 
σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, σημείο 3

Για να αναπτυχθούν ορθές πολιτικές 
διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ της 

Για να αναπτυχθούν ορθές πολιτικές 
διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ της 
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επιστήμης και της κοινωνίας, οι γνώσεις που 
έχουν συγκεντρωθεί από την ιστορία, την
κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία των 
επιστημών θα πρέπει να επεκταθούν, να 
ενοποιηθούν και να διαδοθούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα ακαδημαϊκών 
προερχόμενων από αυτούς τους κλάδους, τα 
οποία να στηρίξουν τη συγκροτημένη 
ανάπτυξη έρευνας και διαλόγου για την 
ανάδειξη της πραγματικής συνεισφοράς της 
επιστήμης στη διαμόρφωση μιας 
ευρωπαϊκής κοινωνίας και ταυτότητας, με 
έμφαση ιδίως στα εξής:

επιστήμης και της κοινωνίας, οι γνώσεις που 
έχουν συγκεντρωθεί, κατά την ιστορική 
πορεία, στην επιστημονική και τεχνολογική 
κληρονομιά, στην κοινωνιολογία και τη 
φιλοσοφία των επιστημών, θα πρέπει να 
επεκταθούν, να ενοποιηθούν και να 
διαδοθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δίκτυα ακαδημαϊκών προερχόμενων από 
αυτούς τους κλάδους, τα οποία να στηρίξουν 
τη συγκροτημένη ανάπτυξη έρευνας και 
διαλόγου για την ανάδειξη της πραγματικής 
συνεισφοράς της επιστήμης στη 
διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
ταυτότητας, με έμφαση ιδίως στα εξής:

- οι σχέσεις επιστήμης, δημοκρατίας και 
δικαίου,

- οι σχέσεις επιστήμης, δημοκρατίας και 
δικαίου,

- η έρευνα για την ηθική δεοντολογία στην 
επιστήμη και την τεχνολογία,

- η έρευνα για την ηθική δεοντολογία στην 
επιστήμη και την τεχνολογία,

- οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιστήμης και 
πολιτισμού,

- οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιστήμης και 
πολιτισμού,

ο ρόλος και η εικόνα των επιστημόνων. ο ρόλος και η εικόνα των ανδρών και 
γυναικών επιστημόνων, και

- τρόποι ώστε η επιστήμη να γίνει πιο 
κατανοητή για την κοινωνία και για την 
προώθηση του δημόσιου διαλόγου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική και τεχνολογική κληρονομιά διαπερνά την ιστορία, μέσω της οποίας 
διαβιβάζεται. Εξάλλου, η γνώση δεν πρέπει να μένει περιορισμένη σε μια προνομιούχο ομάδα 
επιστημόνων, που την κατανοούν και τη χρησιμοποιούν. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η 
επιστήμη να προσεγγίσει την κοινωνία, κάνοντας πιο κατανοητές τις γνώσεις που περιλαμβάνει.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 101
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "πρώτος άξονας δράσης": Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 
σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, σημείο 3, εισαγωγική φράση

Για να αναπτυχθούν ορθές πολιτικές 
διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ της 

Για να αναπτυχθούν ορθές πολιτικές 
διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ της 
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επιστήμης και της κοινωνίας, οι γνώσεις που 
έχουν συγκεντρωθεί από την ιστορία, την 
κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία των 
επιστημών θα πρέπει να επεκταθούν, να 
ενοποιηθούν και να διαδοθούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα ακαδημαϊκών 
προερχόμενων από αυτούς τους κλάδους, τα 
οποία να στηρίξουν τη συγκροτημένη 
ανάπτυξη έρευνας και διαλόγου για την 
ανάδειξη της πραγματικής συνεισφοράς της 
επιστήμης στη διαμόρφωση μιας 
ευρωπαϊκής κοινωνίας και ταυτότητας, με 
έμφαση ιδίως στα εξής:

επιστήμης και της κοινωνίας, οι γνώσεις που 
έχουν συγκεντρωθεί από την ιστορία, την 
κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία των 
επιστημών θα πρέπει να επεκταθούν, να 
ενοποιηθούν και να διαδοθούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα ακαδημαϊκών 
προερχόμενων από αυτούς τους κλάδους, τα 
οποία να στηρίξουν τη συγκροτημένη 
ανάπτυξη έρευνας και διαλόγου για την 
ανάδειξη της πραγματικής συνεισφοράς της 
επιστήμης στη διαμόρφωση μιας 
ευρωπαϊκής κοινωνίας και ταυτότητας και 
τη συμβολή σε έναν αντίστοιχο διάλογο, με 
έμφαση ιδίως στα εξής:

Or. da

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται ότι ο διάλογος με την κοινωνία αποτελεί επίσης ευκαιρία για έναν εσωτερικό 
διάλογο και για τον συνυπολογισμό νέων απόψεων, τόσο στην κοινωνία, όσο και στην 
επιστημονική κοινότητα.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 102
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "πρώτος άξονας δράσης": Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 
σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, σημείο 4, στοιχείο 3 α (νέο)

- διάλογος σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να 
συνδυάσουν την εμπορική έρευνα με την 
εκπλήρωση του παραδοσιακού ρόλου τους 
ως ανεξάρτητων πηγών γνώσης που 
χρησιμοποιείται από την κοινωνία στο 
σύνολό της

Or. da

Αιτιολόγηση

Έχει καίρια σημασία να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στον ρόλο των πανεπιστημίων ως 
ανεξάρτητων πηγών γνώσης που χρησιμοποιείται από την κοινωνία στο σύνολό της. Κατά 
συνέπεια, τα διλήμματα μεγαλώνουν στα πανεπιστήμια ταυτόχρονα με την αύξηση της 
εμπορευματοποίησης. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ωθούνται όλο και περισσότερο να 
καταγράψουν και να αντιμετωπίσουν τα διλήμματα αυτά.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 103
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "τρίτος άξονας δράσης": Επικοινωνία μεταξύ της επιστήμης και της 
κοινωνίας, στοιχείο 1

έγκαιρη παροχή αξιόπιστων πληροφοριών 
στον επιστημονικό τύπο, καθώς και 
υποστήριξη της ανάπτυξης ενός 
ευρωπαϊκού κέντρου πληροφοριών για τον 
επιστημονικό τύπο,

- έγκαιρη παροχή αξιόπιστων 
επιστημονικών πληροφοριών στον τύπο και 
σε άλλα μέσα ενημέρωσης

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου παροχής υπηρεσιών επιστημονικού τύπου δεν 
θεωρείται σκόπιμη. 

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 104
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", τίτλος 

"Προσέγγιση", υπότιτλος "τρίτος άξονας δράσης": Επικοινωνία μεταξύ της επιστήμης και της 
κοινωνίας, στοιχεία 6 α και 6 β (νέα)

- βελτιωμένη παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και των 
σχετικών με την έρευνα προβλημάτων από 
την επιστημονική κοινότητα, τόσο προς 
τους υπεύθυνους για τη λήψη των 
πολιτικών αποφάσεων, όσο και προς το 
κοινό, με στόχο μια ποιοτική συμβολή στον 
διάλογο σχετικά με την πολιτική για την 
επιστήμη.
- ενθάρρυνση των ερευνητών που 
επικοινωνούν με την κοινωνία να είναι 
ανοικτοί όσον αφορά υποκείμενες 
παραδοχές και αξίες, αβεβαιότητες και 
ενδεχόμενα οικονομικά συμφέροντα στην 
έρευνά τους.

Or. da
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Αιτιολόγηση

1: Με την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και τον διευρυμένο ρόλο της έρευνας στην
κοινωνική ανάπτυξη, γίνεται ακόμη πιο αναγκαίο για τους ερευνητές να κάνουν καλύτερα 
κατανοητά στην κοινωνία τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για 
να μπορέσει η Ευρώπη να εκμεταλλευθεί το δυναμικό της στην οικονομία της γνώσης. 

2: Ιδιαίτερα στις ιατρικές επιστήμες, τα τελευταία χρόνια θεσπίσθηκαν συστήματα για τη 
δήλωση συμφερόντων. Γίνεται διαρκώς πιο αναγκαία η επέκταση του συστήματος αυτού και σε 
άλλους τομείς. Κάτι τέτοιο απαιτεί επίσης τον ορισμό και την ανάπτυξη αρχών.  

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 105
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Στόχος", 

παράγραφος 1

Για να γίνει ανταγωνιστική και να 
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
πρέπει να ακολουθεί μια δυναμική και 
συνεκτική διεθνή πολιτική σε θέματα 
επιστήμης και τεχνολογίας.

Για να γίνει ανταγωνιστική και να 
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
πρέπει να ακολουθεί μια δυναμική και 
συνεκτική διεθνή πολιτική σε θέματα 
επιστήμης και τεχνολογίας. Θα χαραχθεί 
μια συνολική στρατηγική διεθνούς 
συνεργασίας που θα συμπεριλάβει όλες τις 
διεθνείς δράσεις που υλοποιούνται εντός 
των διαφόρων ειδικών προγραμμάτων 
εντός του Προγράμματος Πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεθνής συνεργασία είναι και προς το συμφέρον της έρευνας αιχμής.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 106
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Στόχος", 

παράγραφος 2, εδάφιο 1

- υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας μέσω της σύναψης 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τρίτες 
χώρες σε επιλεγμένους επιστημονικούς 
τομείς, καθώς και μέσω της προσέλκυσης 
και εργοδότησης στην Ευρώπη κορυφαίων 

- υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας ενισχύοντας την 
παραγωγή γνώσης στην Ευρώπη μέσω της 
σύνδεσης πανεπιστημίων, ιδρυμάτων 
έρευνας και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με 
γνώση και ανθρώπινο δυναμικό από χώρες 
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επιστημόνων από τρίτες χώρες· εκτός Ευρώπης και συμβάλλοντας στο 
άνοιγμα των αναπτυσσομένων και 
αναδυομένων αγορών στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να συγχέονται οι στόχοι με τα μέσα.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 107
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Στόχος", 

παράγραφος 2, εδάφιο 2

- επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή 
προβλημάτων παγκόσμιου ενδιαφέροντος, 
με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το 
αμοιβαίο όφελος.

- επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή 
προβλημάτων παγκόσμιου ενδιαφέροντος, 
με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το 
αμοιβαίο όφελος, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε 
ζητήματα που έχουν σχέση με την έρευνα 
που στοχεύει στην ανάπτυξη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έρευνα που προωθεί την ανάπτυξη στις τρίτες χώρες έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία: Claude Turmes και Caroline Lucas εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 108
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Προσέγγιση", 

παράγραφος 1

Για να εντοπισθούν και να καθορισθούν τα 
ερευνητικά πεδία προτεραιότητας που 
παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον για την 
Κοινότητα και τις στοχευόμενες τρίτες 
χώρες (Χώρες Εταίρους της Διεθνούς 
Συνεργασίας) για τις ειδικές δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας του ειδικού 
προγράμματος "Συνεργασία", θα ενισχυθούν 
τα τρέχοντα πλαίσια πολιτικού διαλόγου και 
εταιρικά δίκτυα με τις διάφορες περιφέρειες 

Για να εντοπισθούν και να καθορισθούν τα 
ερευνητικά πεδία προτεραιότητας που 
παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον για την 
Κοινότητα και τις στοχευόμενες τρίτες 
χώρες (Χώρες Εταίρους της Διεθνούς 
Συνεργασίας) για τις ειδικές δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας του ειδικού 
προγράμματος "Συνεργασία", θα ενισχυθούν 
τα τρέχοντα πλαίσια πολιτικού διαλόγου και 
εταιρικά δίκτυα με τις διάφορες περιφέρειες 
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των υπόψη τρίτων χωρών ώστε να 
συγκεντρωθούν στοιχεία χρήσιμα για την 
υλοποίηση αυτών των δράσεων. Για να 
βελτιωθεί η συνεκτικότητα των εθνικών 
δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής 
συνεργασίας, θα υποστηριχθεί ο 
συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων 
(των κρατών μελών, των υποψήφιων και 
των συνδεδεμένων χωρών) μέσω του 
πολυμερούς συντονισμού των εθνικών
πολιτικών και δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Η 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που θα 
αναπτυχθεί βάσει του προγράμματος 
πλαισίου θα στοχεύει ιδίως τις ακόλουθες 
ομάδες χωρών:

των υπόψη τρίτων χωρών ώστε να 
συγκεντρωθούν στοιχεία χρήσιμα για την 
υλοποίηση αυτών των δράσεων. Για να 
βελτιωθεί η συνεκτικότητα των εθνικών 
δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής 
συνεργασίας, θα υποστηριχθεί ο 
συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων 
(των κρατών μελών, των υποψήφιων και 
των συνδεδεμένων χωρών) μέσω του 
πολυμερούς συντονισμού των εθνικών 
πολιτικών και δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Η 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που θα 
αναπτυχθεί βάσει του προγράμματος 
πλαισίου θα εστιάζεται ιδίως στις ακόλουθες 
ομάδες χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
χώρες αυτές δεν παραβιάζουν το δίκαιο 
της ΕΕ ή τις συμβάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό τα κονδύλια της ΕΕ για την έρευνα να χρησιμοποιούνται για τεχνική και 
επιστημονική στήριξη χωρών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιστήμονες και 
ερευνητές από διάφορα κράτη μέλη έχουν επανειλημμένως ζητήσει η ΕΕ να αναλάβει τέτοια 
δέσμευση.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 109
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Προσέγγιση", 

παράγραφος 1

Για να εντοπισθούν και να καθορισθούν τα 
ερευνητικά πεδία προτεραιότητας που 
παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον για την 
Κοινότητα και τις στοχευόμενες τρίτες 
χώρες (Χώρες Εταίρους της Διεθνούς 
Συνεργασίας) για τις ειδικές δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας του ειδικού 
προγράμματος "Συνεργασία", θα ενισχυθούν 
τα τρέχοντα πλαίσια πολιτικού διαλόγου και 
εταιρικά δίκτυα με τις διάφορες περιφέρειες 
των υπόψη τρίτων χωρών ώστε να 
συγκεντρωθούν στοιχεία χρήσιμα για την 
υλοποίηση αυτών των δράσεων. Για να 
βελτιωθεί η συνεκτικότητα των εθνικών 

Για να εντοπισθούν και να καθορισθούν τα 
ερευνητικά πεδία προτεραιότητας που 
παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον για την 
Κοινότητα και τις στοχευόμενες τρίτες 
χώρες (Χώρες Εταίρους της Διεθνούς 
Συνεργασίας) για τις ειδικές δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας του ειδικού 
προγράμματος "Συνεργασία", θα ενισχυθούν 
τα τρέχοντα πλαίσια πολιτικού διαλόγου και 
εταιρικά δίκτυα με τις διάφορες περιφέρειες 
των υπόψη τρίτων χωρών ώστε να 
συγκεντρωθούν στοιχεία χρήσιμα για την 
υλοποίηση αυτών των δράσεων, και θα 
δοθεί περιθώριο για συντονισμό με τις 
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δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής 
συνεργασίας, θα υποστηριχθεί ο 
συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων 
(των κρατών μελών, των υποψήφιων και 
των συνδεδεμένων χωρών) μέσω του 
πολυμερούς συντονισμού των εθνικών 
πολιτικών και δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Η 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που θα 
αναπτυχθεί βάσει του προγράμματος 
πλαισίου θα στοχεύει ιδίως τις ακόλουθες 
ομάδες χωρών:

διεθνείς δραστηριότητες των κρατών 
μελών ώστε να επιτευχθεί συνέργεια. Για 
να βελτιωθεί η συνεκτικότητα των εθνικών 
δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής
συνεργασίας, θα υποστηριχθεί ο 
συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων 
(των κρατών μελών, των υποψήφιων και 
των συνδεδεμένων χωρών) μέσω του 
πολυμερούς συντονισμού των εθνικών 
πολιτικών και δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Η 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που θα 
αναπτυχθεί βάσει του προγράμματος 
πλαισίου θα στοχεύει ιδίως τις ακόλουθες 
ομάδες χωρών:

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 110
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Προσέγγιση", 

παράγραφος 1, εδάφια 3 και 3

- αναπτυσσόμενες χώρες· – Λατινική Αμερική
- αναδυόμενες οικονομίες. – αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες 

οικονομίες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη, αν μη τι άλλο ορισμένα κράτη μέλη, έχουν ιστορικό συμφέρον στην Λατινική 
Αμερική, η οποία πρέπει κατά συνέπεια να αναφέρεται ρητώς ως επιλέξιμη περιοχή.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 111
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Προσέγγιση", 

παράγραφος 2

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θεματικού 
ερευνητικού προσανατολισμού υπάγονται 
στο ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία". Οι 
διεθνείς δράσεις που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναμικό υπάγονται στο ειδικό πρόγραμμα 
"Άνθρωποι". Στο παρόν πρόγραμμα 

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θεματικού 
ερευνητικού προσανατολισμού υπάγονται 
στο ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία". Οι 
διεθνείς δράσεις που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναμικό υπάγονται στο ειδικό πρόγραμμα 
"Άνθρωποι". Θα εκτελεσθούν οριζόντιες 
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υπάγονται οι οριζόντιες δραστηριότητες
υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
εξασφαλισθεί ο γενικός συντονισμός των 
δράσεων διεθνούς συνεργασίας που θα 
αναληφθούν βάσει των διαφόρων 
προγραμμάτων του προγράμματος πλαισίου.

δράσεις και μέτρα στήριξης που εστιάζουν 
σε ειδικό θεματικό τομέα ή διατομεακό 
πεδίο δυνάμει του ειδικού προγράμματος 
"Συνεργασία", και σε περιορισμένο αριθμό 
περιπτώσεων μπορούν να υποστηρίζονται, 
μέσω ειδικών δράσεων συνεργασίας 
αμοιβαίου συμφέροντος. Θα ενισχυθεί ο 
γενικός συντονισμός των δράσεων διεθνούς 
συνεργασίας που θα αναληφθούν βάσει των 
διαφόρων προγραμμάτων του προγράμματος 
πλαισίου ούτως ώστε να υπάρξει συνεπής 
προσέγγιση και παραγωγή αποτελεσμάτων 
που θα δημιουργήσουν συνέργεια με άλλα 
κοινοτικά μέτρα (π.χ. ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτνίασης, έργα αναπτυξιακής βοήθειας, 
κ.λπ.)
Οι ειδικές δραστηριότητες προβλέπουν 
χρηματοδότηση δράσεων που προέρχονται 
από διαπεριφερειακούς και διμερείς 
διαλόγους στον ερευνητικό τομέα προς 
αμοιβαίο συμφέρον και όφελος. 
Τουλάχιστον 5% των διαθέσιμων πόρων 
δυνάμει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου θα διατεθεί σε δράσεις διεθνούς 
συνεργασίας και 2% θα αντιστοιχεί στις 
δραστηριότητες που καλύπτονται από αυτό 
το ειδικό πρόγραμμα. Οι πιστώσεις που δεν 
θα χρησιμοποιηθούν δυνάμει των ειδικών 
προγραμμάτων "Συνεργασία" και 
"Άνθρωποι" θα χρησιμεύσουν για να 
ενισχυθούν οι δραστηριότητες που 
επιδιώκονται δυνάμει του ειδικού 
προγράμματος "Ικανότητες".
Η Επιτροπή θα συντονίζει δραστηριότητες 
διεθνούς συνεργασίας βάσει του 
προγράμματος πλαισίου στο σύνολό του, 
περιλαμβανομένης της πολιτικής διαλόγου 
με τις συνδεδεμένες χώρες και με 
περιφέρειες και διεθνή φόρα.
Οι δραστηριότητες Ε&Α που συνιστούν 
διεθνή συνεργασία και το περιφερειακό 
πλαίσιό τους θα χρειασθεί να καθορισθούν 
κατά τον σχεδιασμό των αρχικών σταδίων 
του προγράμματος πλαισίου.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι διεργασίες συνέργειας και οι διατομεακές επικαλύψεις μεταξύ προγραμμάτων πρέπει να 
επεξηγούνται με μεγάλη σαφήνεια. Ο ρόλος της Επιτροπής πρέπει να είναι ο συντονισμός όλων 
των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
προγράμματα.

Επιπροσθέτως, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές δράσεις στα μέτρα των ιδιαίτερων αναγκών 
συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών και των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για τη 
συνεργασία. 

Πρέπει επίσης να ορισθεί στόχος ελάχιστου προϋπολογισμού για δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας δυνάμει το έβδομου προγράμματος πλαισίου. Έχοντας κατά νου ότι περίπου 3,5% 
των πόρων προορίζονται για τον σκοπό αυτό βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου, 
προτείνεται ποσοστό 5% περιλαμβανομένου 2% για δράσεις ειδικού γεωγραφικού πεδίου και 
οριζόντιας υποστήριξης.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 112
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Προσέγγιση", 

παράγραφος 2

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θεματικού 
ερευνητικού προσανατολισμού υπάγονται 
στο ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία". Οι 
διεθνείς δράσεις που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναμικό υπάγονται στο ειδικό πρόγραμμα 
"Άνθρωποι". Στο παρόν πρόγραμμα 
υπάγονται οι οριζόντιες δραστηριότητες 
υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
εξασφαλισθεί ο γενικός συντονισμός των 
δράσεων διεθνούς συνεργασίας που θα 
αναληφθούν βάσει των διαφόρων 
προγραμμάτων του προγράμματος πλαισίου.

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θεματικού 
προσανατολισμού υπάγονται στο 
πρόγραμμα “Συνεργασία”. Οι διεθνείς 
δράσεις που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναμικό και την έρευνα αιχμής υπάγονται 
στα προγράμματα "Άνθρωποι" "Ιδέες" 
αντιστοίχως. Στο παρόν πρόγραμμα 
υπάγονται οι δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας περιλαμβανομένων μέτρων 
υποστήριξης της εκτέλεσης της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για διεθνή 
συνεργασία στην επιστήμη. Θα 
εξασφαλισθεί ο γενικός συντονισμός των 
δράσεων διεθνούς συνεργασίας που θα 
αναληφθούν βάσει των διαφόρων 
προγραμμάτων του προγράμματος πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα αιχμής πρέπει να είναι ανοιχτή στη διεθνή συνεργασία και όπως αναφέρθηκε στην 
τροπολογία 1, δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δεν μπορούν να θεωρηθούν 
"οριζόντιες" και δεν θα χρηματοδοτηθούν μέσω των άλλων ειδικών προγραμμάτων πρέπει να 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του τίτλου. Επιπλέον, θα ήταν άχρηστο να διαμορφωθεί μια 
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συνολική στρατηγική, αν δεν εξασφαλισθούν ταυτόχρονα και τα οικονομικά μέσα για την 
εφαρμογή της. Τα μέσα αυτά, πρέπει να εγγραφούν στο κεφάλαιο «δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας» και να αξιοποιηθούν για να αποτραπεί ο κατακερματισμός των θεματικών 
προτεραιοτήτων και των ειδικών προγραμμάτων και να αναπτυχθεί συνέργεια με άλλες 
πολιτικές, όπως η πολιτική για την αναπτυξιακή βοήθεια. 

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 113
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Προσέγγιση", 

παράγραφος 2

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θεματικού 
ερευνητικού προσανατολισμού υπάγονται 
στο ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία". Οι 
διεθνείς δράσεις που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναμικό υπάγονται στο ειδικό πρόγραμμα 
"Άνθρωποι". Στο παρόν πρόγραμμα 
υπάγονται οι οριζόντιες δραστηριότητες 
υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας. Θα 
εξασφαλισθεί ο γενικός συντονισμός των 
δράσεων διεθνούς συνεργασίας που θα 
αναληφθούν βάσει των διαφόρων 
προγραμμάτων του προγράμματος πλαισίου.

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θεματικού 
ερευνητικού προσανατολισμού υπάγονται 
στο ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία". Οι 
διεθνείς δράσεις που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναμικό υπάγονται στο ειδικό πρόγραμμα 
"Άνθρωποι". Στο παρόν πρόγραμμα 
υπάγονται οι οριζόντιες δραστηριότητες 
υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας και 
επί μέρους δραστηριότητες συνεργασίας. 
Θα εξασφαλισθεί ο γενικός συντονισμός των 
δράσεων διεθνούς συνεργασίας που θα 
αναληφθούν βάσει των διαφόρων 
προγραμμάτων του προγράμματος πλαισίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτό το μέρος του προγράμματος δεν πρέπει να περιορισθεί σε οριζόντιες δραστηριότητες 
συντονισμού αλλά πρέπει να προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων που δεν συνδέονται 
αναγκαστικά με θέματα προτεραιότητας του ειδικού προγράμματος για τη συνεργασία.  

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 114
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", τίτλος "Δραστηριότητες", 

πρώτη περίπτωση, παράγραφος 1

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της 
επιστημονικής και τεχνολογικής (Ε&T) 
συνεργασίας της ΕΕ θα βασίζεται σε έναν 
σφαιρικό πολιτικό διάλογο με τις χώρες και 
περιφέρειες εταίρους ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες 

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της 
επιστημονικής και τεχνολογικής (Ε&T) 
συνεργασίας της ΕΕ θα βασίζεται σε έναν 
σφαιρικό πολιτικό διάλογο με τις χώρες και 
περιφέρειες εταίρους ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες 
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και ερευνητικές τους ικανότητες. Αυτός ο 
διάλογος σε θέματα Ε&Τ συνεργασίας 
διεξάγεται σε πολλαπλά επίπεδα, όπως: στα 
διεθνή φόρα (διάφορες συμβάσεις των ΗΕ), 
στα πλαίσια των θεσμοθετημένων 
διπεριφερειακών διαλόγων, Διάσκεψη Ασίας 
- Ευρώπης (ASEM), Λατινική Αμερική-
Καραϊβική-ΕΕ (ALCUE), εταιρικές σχέσεις 
με τις μεσογειακές χώρες και τις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, συμφωνία ΕΕ-ΑΚΕ 
(Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού), και 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, του 
Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας- και 
στα πλαίσια διμερών και πολυμερών 
συμφωνιών, καθώς και άτυπων 
διαπεριφερειακών συναντήσεων 
επιστημόνων και άλλων κοινωνικών 
εταίρων. 

και ερευνητικές τους ικανότητες πιθανώς 
και με βάση την εμπειρία "INCO-NET" . 
Αυτός ο διάλογος σε θέματα Ε&Τ 
συνεργασίας διεξάγεται σε πολλαπλά 
επίπεδα, όπως: στα διεθνή φόρα (διάφορες 
συμβάσεις των ΗΕ), στα πλαίσια των 
θεσμοθετημένων διπεριφερειακών 
διαλόγων, Διάσκεψη Ασίας - Ευρώπης 
(ASEM), Λατινική Αμερική-Καραϊβική-ΕΕ 
(ALCUE), εταιρικές σχέσεις με τις 
μεσογειακές χώρες και τις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, συμφωνία ΕΕ-ΑΚΕ 
(Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού), και 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, του 
Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας- και 
στα πλαίσια διμερών και πολυμερών 
συμφωνιών, καθώς και άτυπων 
διαπεριφερειακών συναντήσεων 
επιστημόνων και άλλων κοινωνικών 
εταίρων. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία θα χρησιμεύσει για να δείξει ότι η συνεργασία με συνδεδεμένες χώρες είτε 
βασίζονται σε σχέσεις γειτνίασης, προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, είτε σε οιαδήποτε άλλη 
μορφή, πρέπει να χρησιμοποιήσει ως υπόδειγμα το προηγούμενο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο και 
να επιδιωχθεί μέσω δράσεων τύπου INCO (αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα).

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 115
Παράρτημα III, παράγραφος 1

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, η Κοινότητα 
θα παραχωρήσει επιχορήγηση (δράση 
συντονισμού και στήριξης) στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η 
παραχώρηση μιας τέτοιας επιχορήγησης θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
Κοινότητας να προωθήσει τις επενδύσεις 
του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα, διότι θα 
αυξήσει την ικανότητα της ΕΤΕπ να 
διαχειρίζεται τον κίνδυνο και θα της 
επιτρέψει συνεπώς (i) να χορηγεί 
μεγαλύτερο όγκο δανείων για ορισμένα 

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, η Κοινότητα 
θα παραχωρήσει επιχορήγηση (δράση 
συντονισμού και στήριξης) στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία θα 
είναι εταίρος στον επιμερισμό του 
κινδύνου. Η παραχώρηση μιας τέτοιας 
επιχορήγησης θα συμβάλει στην επίτευξη 
του στόχου της Κοινότητας να προωθήσει 
τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην 
έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και 
επίδειξη, διότι θα αυξήσει την ικανότητα 
της ΕΤΕπ να διαχειρίζεται τον κίνδυνο και 
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επίπεδα κινδύνου και (ii) να χρηματοδοτεί 
ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ υψηλότερου 
κινδύνου εν συγκρίσει με εκείνες που θα 
χρηματοδοτούσε χωρίς μια τέτοια 
χρηματοδοτική υποστήριξη εκ μέρους της 
Κοινότητας.

θα της επιτρέψει συνεπώς (i) να χορηγεί 
μεγαλύτερο όγκο δανείων και εγγυήσεων 
για ορισμένα επίπεδα κινδύνου και (ii) να 
χρηματοδοτεί ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ 
υψηλότερου κινδύνου εν συγκρίσει με 
εκείνες που θα χρηματοδοτούσε χωρίς μια 
τέτοια χρηματοδοτική υποστήριξη εκ 
μέρους της Κοινότητας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να αποσαφηνισθεί ο ρόλος της ΕΤΕπ.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 116
Παράρτημα III, παράγραφος 2

Η ΕΤΕπ θα δανείζει κεφάλαια αντληθέντα 
από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, 
σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες της. Στη 
συνέχεια θα χρησιμοποιεί την εν λόγω 
επιχορήγηση, συμπληρωματικά προς τα ίδια 
κεφάλαια, για τον σχηματισμό προβλέψεων 
και τη διάθεση κεφαλαίων προς κάλυψη 
μέρους των κινδύνων που συνδέονται με τα 
δάνεια που χορηγεί σε επιλέξιμες 
ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ μεγάλης 
κλίμακας.

Η ΕΤΕπ θα δανείζει κεφάλαια αντληθέντα 
από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, 
σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες της. Στη 
συνέχεια θα χρησιμοποιεί την εν λόγω 
επιχορήγηση, συμπληρωματικά προς τα ίδια 
κεφάλαια, για τον σχηματισμό προβλέψεων 
και τη διάθεση κεφαλαίων προς κάλυψη 
μέρους των κινδύνων που συνδέονται με τα 
δάνεια που χορηγεί σε επιλέξιμες 
ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να επιβληθούν περιορισμοί στην πρόσβαση στην ΕΤΕπ. κατά κανένα τρόπο· 
τα δάνεια δεν πρέπει να περιορίζονται σε δράσεις "μεγάλης κλίμακας".

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 117
Παράρτημα III, παράγραφος 5, περίπτωση 2

Η επιλεξιμότητα ευρωπαϊκών δράσεων ΕΤΑ Η επιλεξιμότητα ευρωπαϊκών δράσεων 
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μεγάλης κλίμακας. Εξ ορισμού, η ανάπτυξη 
υποδομών έρευνας που χρηματοδοτείται από 
την Κοινότητα βάσει του παρόντος ειδικού 
προγράμματος είναι αυτομάτως επιλέξιμη. 
Είναι επίσης δυνατό να ληφθούν υπόψη και 
άλλες υποδομές έρευνας. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού που θεσπίζεται 
κατ'εφαρμογήν του άρθρου 167 της 
συνθήκης, η συμφωνία επιχορήγησης θα 
καθορίζει επίσης τις διαδικαστικές 
λεπτομέρειες και θα εγγυάται τη δυνατότητα 
της Κοινότητας να ασκήσει δικαίωμα 
αρνησικυρίας, κάτω από ορισμένες 
συνθήκες, κατά της χρήσης της 
επιχορήγησης για σχηματισμό πρόβλεψης 
για δάνειο που έχει προτείνει η ΕΤΕπ.

ΕΤΑ. Εξ ορισμού, η ανάπτυξη υποδομών 
έρευνας που χρηματοδοτείται από την 
Κοινότητα βάσει του παρόντος ειδικού 
προγράμματος είναι αυτομάτως επιλέξιμη. 
Είναι επίσης δυνατό να ληφθούν υπόψη και 
άλλες υποδομές έρευνας. Ανεξάρτητα από 
το μέγεθός τους οι αιτούντες 
(περιλαμβανομένων των ΜΜΕ) μπορούν 
να επωφεληθούν του μέσου αυτού για να 
χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές 
τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού που θεσπίζεται κατ'εφαρμογήν 
του άρθρου 167 της συνθήκης, η συμφωνία 
επιχορήγησης θα καθορίζει επίσης τις 
διαδικαστικές λεπτομέρειες και θα εγγυάται 
τη δυνατότητα της Κοινότητας να ασκήσει 
δικαίωμα αρνησικυρίας, κάτω από 
ορισμένες συνθήκες, κατά της χρήσης της 
επιχορήγησης για σχηματισμό πρόβλεψης 
για δάνειο που έχει προτείνει η ΕΤΕπ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το να υπάγεται η επιλεξιμότητα για λήψη δανείων ΕΤΕπ. σε όρια μεγέθους θα έφερνε τις ΜΜΕ 
σε σαφή μειονεκτική θέση και θα ήταν αντίθετο στο πνεύμα του ειδικού προγράμματος.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 118
Παράρτημα IV, τίτλος και παράγραφος 1

Συντονισμός των μη κοινοτικών 
ερευνητικών προγραμμάτων

Από κοινού εκτέλεση των μη κοινοτικών 
ερευνητικών προγραμμάτων

Κατωτέρω εκτίθεται μια πρωτοβουλία για 
την από κοινού εκτέλεση εθνικών 
προγραμμάτων έρευνας, η οποία θα
αποτελέσει το αντικείμενο χωριστής 
απόφασης βάσει του άρθρου 169 της 
συνθήκη. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 
7ου προγράμματος πλαισίου ενδέχεται να 
προσδιοριστούν και να προταθούν 
περαιτέρω πρωτοβουλίες. 

Κατωτέρω εκτίθεται μια πρωτοβουλία που 
χρησιμεύει ως οδηγός για την από κοινού 
εκτέλεση εθνικών προγραμμάτων έρευνας, η 
οποία ενδέχεται να αποτελέσει το 
αντικείμενο χωριστής απόφασης βάσει του 
άρθρου 169 της συνθήκη. Κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του 7ου προγράμματος πλαισίου 
ενδέχεται να προσδιοριστούν και να 
προταθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Προς αποσαφήνιση δεδομένου ότι τα προγράμματα δεν συντονίζονται απλώς αλλά 
"εκτελούνται" από κοινού.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 119
Παράρτημα IV, παράγραφος 2

Η υπόψη απόφαση θα προβλέπει τη 
σύσταση ειδικής εκτελεστικής δομής, καθώς 
και της οργανωτικής δομής και των 
κατάλληλων οργάνων διαχείρισης που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση της δράσης. 
Σύμφωνα με το παράρτημα II, η Κοινότητα 
θα παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη στην 
πρωτοβουλία και θα συμμετέχει ενεργά στην 
υλοποίησή της με τα μέσα που είναι τα 
πλέον κατάλληλα για τη δράση.

Η υπόψη απόφαση θα μπορούσε να 
προβλέπει τη σύσταση ειδικής εκτελεστικής 
δομής, καθώς και της οργανωτικής δομής 
και των κατάλληλων οργάνων διαχείρισης 
που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της 
δράσης. Σύμφωνα με το παράρτημα II, η 
Κοινότητα θα μπορούσε να παρέχει 
χρηματοδοτική υποστήριξη στην 
πρωτοβουλία και θα μπορούσε να 
συμμετέχει ενεργά στην υλοποίησή της με 
τα πλέον κατάλληλα για τη δράση μέσα .

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 120
Παράρτημα IV, πρώτη περίπτωση, υπότιτλος και παράγραφος 1

Πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 169 σχετικά 
με τις ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα

Πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 169 σχετικά 
με τις ΜΜΕ που προβαίνουν σε 
τεχνολογική ανάπτυξη

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η 
δρομολόγηση και υλοποίηση ενός κοινού 
προγράμματος Ε&Α προς όφελος των ΜΜΕ 
που διεξάγουν έρευνα με στόχο την 
ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας των συγκεκριμένων ΜΜΕ. Η 
πρωτοβουλία θα στηρίζεται στα 

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η 
δρομολόγηση και υλοποίηση ενός κοινού 
προγράμματος Ε&Α προς όφελος των ΜΜΕ 
που προβαίνουν σε τεχνολογική ανάπτυξη
με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας των 
συγκεκριμένων ΜΜΕ. Η πρωτοβουλία θα
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αποτελέσματα του προγράμματος EUREKA 
και θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει 
υπερεθνικά έργα Ε&Α που διεξάγονται υπό 
την καθοδήγηση τέτοιων ΜΜΕ. Η 
πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει άλλες 
δράσεις του 7ου προγράμματος πλαισίου 
που στοχεύουν τις ΜΜΕ.

στηρίζεται στα αποτελέσματα του 
προγράμματος EUREKA και θα ενθαρρύνει 
έργα που προσανατολίζονται προς τις 
καινοτόμες αγορές και θα υποστηρίζει 
υπερεθνικά έργα Ε&Α που διεξάγονται υπό 
την καθοδήγηση τέτοιων ΜΜΕ. Η 
πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει άλλες 
δράσεις του 7ου προγράμματος πλαισίου 
που στοχεύουν τις ΜΜΕ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εισάγει τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία παράλληλα με την έρευνα.


