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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 17

– έχοντας υπόψη τον «Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία 2006 
(διαγραφή)», όπου αναφέρεται με σαφήνεια ότι οι Ηνωμένες πολιτείες και η Ιαπωνία
εξακολουθούν να προηγούνται της ΕΕ στον τομέα αυτόν,

Or. el

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη 
μελλοντική πολιτική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη1,

Or. en

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0416.
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη 
μελλοντική πολιτική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη 1,

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μια προηγμένη κοινωνία που 
θα βασίζεται στη γνώση σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, η Ευρώπη δεν 
πρέπει να επιδείξει μόνο ισχυρή ικανότητα δημιουργίας, απορρόφησης, 
αφομοίωσης και μεταλαμπάδευσης στην κοινωνία και στη βιομηχανία νέων
γνώσεων και δεξιοτήτων (Ε&Α), αλλά πρέπει επίσης να σημειώσει πρόοδο από την 
άποψη της καινοτομίας, άλλως ειπείν, από την άποψη της ικανότητάς της να 
μετουσιώνει επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις σε πλούτο και κοινωνική 
ευημερία,

Or. es

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές εξειδικευμένες γνώσεις που είναι 
συγκεντρωμένες στους επιστημονικούς κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
αξιοποιούνται επαρκώς, 

Or. fr

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0416.
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Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον στον τομέα υποστήριξης της καινοτομίας 
δεν είναι ανταγωνιστικό και στερείται διαφανών και δίκαιων συνθηκών για όλους 
τους παράγοντες που ασκούν καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
μικρών καινοτόμων εταιρειών και τεχνολογικών κέντρων,

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός στόχος της καινοτομίας είναι η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της Ε.Ε., 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι συμβατή με τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή,

Or. es

Τροπολογία: Sharon Bowles

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία έχει καθοριστική σημασία στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των πολιτών της Ε.Ε.,

Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινότητες πρέπει να 
καθορίσουν συγκεκριμένους στόχους για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων,
προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, δεδομένης της 
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προστιθέμενης αξίας που παρέχει η ακριβής γνώση των ανθρωπίνων και φυσικών 
πόρων,

Or. pl

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αριστείας, η οποία ενδείκνυται κυρίως για την 
υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας ύψιστης προτεραιότητας, παρακωλύει τον 
υγιή ανταγωνισμό στον τομέα της υποστήριξης της καινοτομίας και παρεμποδίζει 
την πρόσβαση μικρών παραγόντων (καινοτόμων εταιρειών, τεχνολογικών κέντρων 
και κέντρων καινοτομίας, ερευνητικών κέντρων) σε προγράμματα υποστήριξης,

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές οικονομικές αναλύσεις κατέδειξαν ότι υπάρχει 
άμεση σχέση μεταξύ της καινοτομίας και της παραγωγικότητας,

Or. es

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον 
προοδευτικούς παράγοντες της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως σε 
τοπικό επίπεδο,

Or. pl
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία καθιστά δυνατή τη διατήρηση 
παραδοσιακών τομέων,

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της καινοτομίας στη διαμόρφωση των κοινωνικών 
μοντέλων των κρατών-μελών της Ε.Ε. και ειδικότερα τη συνεισφορά της στη 
διασφάλιση σημαντικών βελτιώσεων στις εργασιακές συνθήκες,

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία μπορεί να συμβάλει στην ενσωμάτωση 
κοινωνικών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία,

Or. es

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ε

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των αγαθών, των υπηρεσιών και των διαδικασιών 
διαθέτουν ένα ελάχιστα αξιοποιημένο δυναμικό καινοτομίας στην Ε.Ε.,

Or. de

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη H

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Sharon Bowles, Toine Manders

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη H

διαγράφεται
Or. en
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη H

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Sharon Bowles, Toine Manders

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ) και ότι, ως εκ τούτου, δεσμεύεται από τη συμφωνία του ΠΟΕ για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), το 
άρθρο 27 της οποίας απαγορεύει τις διακρίσεις μεταξύ των τομέων τεχνολογίας 
κατά την κατοχύρωση εφευρέσεων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το (διαγραφή) σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν είναι 
σε θέση να λάβει υπόψη τις ανάγκες των επιμέρους κλάδων, και ότι η διαρκής αύξηση 
του αριθμού των χορηγούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αυξάνει τον κίνδυνο 
δικαστικών διαφορών και περιορίζει την καινοτομία,

Or. fr

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης,

Or. pl
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για την καινοτομία είναι η εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής εκπαίδευσης, η οποία καλύπτει τομείς 
που βρίσκονται στο μεταίχμιο των παραδοσιακών πεδίων,

Or. pl

Τροπολογία: Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

ΙΑa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία έχουν ως στόχο να 
βοηθήσουν τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στον μεταβαλλόμενο κόσμο κατά 
τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης που συνεχίζεται σε ολόκληρη τη ζωή τους,

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πηγή της καινοτομίας δύναται να αποτελέσει η θέσπιση 
ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών ποιότητας ήδη κατά τα πρώτα στάδια της 
ανάπτυξης σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών,

Or. de

Τροπολογία: Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

ΙΓa. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο πιο έγκαιρα εισάγεται η καινοτομία στον κύκλο 
παραγωγής, τόσο μεγαλύτερα είναι τα οφέλη για μία οικονομία που βασίζεται στη 
γνώση, και τόσο μεγαλύτερα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα,

Or. en
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

ΙΓa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της καινοτομίας στο «Εγχειρίδιο του Όσλο» του 
ΟΟΣΑ έχει επιδεχθεί ευρείας ερμηνείας και ότι ο εν λόγω ορισμός καθιερώνεται 
στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,

Or. de

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ β (νέα)

ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη θεωρείται 
προτεραιότητα και ότι οι δυνατότητες καινοτομίας στην απαρχή του παρόντος 
ψηφίσματος πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως ούτως, ώστε να αντισταθμιστούν τα 
οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα από τη μείωση των εκπομπών CO2,

Or. de

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 31
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. σημειώνει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά 
τους δείκτες για την κοινωνία που βασίζεται στη γνώση, και ειδικότερα όσον 
αφορά τους δείκτες καινοτομίας·

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 32
Παράγραφος -1 α (νέα)

-1a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν σοβαρές και συνεκτικές 
πολιτικές με στόχο την επίτευξη σύγκλισης στον τομέα της καινοτομίας η οποία θα 
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καταστήσει δυνατή την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 33
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. επισημαίνει τη σημασία που έχει, κατά τη χάραξη πολιτικών για την υποστήριξη 
της καινοτομίας, η επικέντρωση στην καινοτομία με την ευρύτερη έννοια του όρου 
ούτως, ώστε να περιλαμβάνεται τόσο ο τομέας των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, όσο και η μη τεχνολογική καινοτομία, άλλως 
ειπείν η καινοτομία στον τομέα του μάρκετινγκ και της οργάνωσης·

Or. es

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 34
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι ιδιαίτερο ρόλο στη θέσπιση καινοτόμων λύσεων έχουν να διαδραματίσουν 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ότι το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για 
την Ε&Α και την καινοτομία προβλέπει έναν κατάλογο ειδικών μέτρων για την 
υποστήριξη δραστηριοτήτων καινοτομίας των ΜΜΕ, για τις οποίες είναι εύκολη η 
πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία·

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 35
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι, παρόλο που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν να διαδραματίσουν
ιδιαίτερο ρόλο στη θέσπιση καινοτόμων λύσεων, και στους τομείς χαμηλής και 
μέσης τεχνολογίας, απουσιάζει η συστηματική δημόσια στήριξη με διαφανείς 
όρους·

Or. en
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 36
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι ιδιαίτερο ρόλο στη θέσπιση καινοτόμων λύσεων έχουν να διαδραματίσουν 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα συμπλέγματα φορέων και η συνεργασία 
μεταξύ οργανισμών, επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων·

Or. it

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 37
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναζωογονήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
δυνατότητές τους για καινοτομία, περικόπτοντας τη γραφειοκρατία, βελτιώνοντας 
συνεπώς την ποιότητα της νομοθετικής ρύθμισης και μειώνοντας παράλληλα τον 
διοικητικό φόρτο·

Or. en

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 38
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. χαιρετίζει την έναρξη της στρατηγικής για καινοτομία ευρύτερης βάσης για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι δυνατότητες καινοτομίας των οποίων, 
ειδικότερα όσον αφορά την τεχνολογία χαμηλού και μέσου επιπέδου και τη μη 
τεχνολογική καινοτομία, δεν έχουν αναγνωριστεί και αξιοποιηθεί επαρκώς έως 
τώρα· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το ότι η ανακοίνωση δεν προτείνει 
λειτουργικά μέτρα σε σχέση με τις εν λόγω επιχειρήσεις· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και 
τις ανάγκες τους στις δέκα προτεραιότητες της στρατηγικής και προτρέπει την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις, να υποβάλει 
στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ένα ειδικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη 
καινοτομίας με την ευρεία έννοια του όρου στις εν λόγω επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 
του πεδίου δραστηριότητάς τους·

Or. fr
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Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 39
Παράγραφος 3

3. θεωρεί αναγκαίο να εισαχθούν στα σχολικά προγράμματα των κρατών μελών 
γνωστικά αντικείμενα τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση της σημασίας και του 
ρόλου των δημιουργών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών και 
διεπιστημονικών καινοτομιών·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 40
Παράγραφος 3

3. θεωρεί αναγκαίο να εισαχθούν στα σχολικά προγράμματα των κρατών μελών 
γνωστικά αντικείμενα και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση του 
ενδιαφέροντος εκ μέρους των νέων για τα επιστημονικά και τεχνολογικά γνωστικά 
αντικείμενα και να ενθαρρύνει τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να 
υιοθετήσουν μια ανοιχτή στάση έναντι στην καινοτομία και μια προσέγγιση που θα 
προάγει την έρευνα και την αλλαγή, δίνοντας παράλληλα περαιτέρω έμφαση στη
σημασία και στον ρόλο των δημιουργών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων των 
οικολογικών καινοτομιών·

Or. it

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 41
Παράγραφος 3

3. θεωρεί αναγκαίο να εισαχθούν στα σχολικά προγράμματα των κρατών μελών 
γνωστικά αντικείμενα τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση της σημασίας και του 
ρόλου των δημιουργών καινοτομιών (διαγραφή)·

Or. de
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Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 42
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. επισημαίνει ότι, προκειμένου τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μία ευρωπαϊκή 
κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση και θα ευνοεί την ευρωπαϊκή καινοτομία, 
πρέπει να αυξήσουν την ποσότητα και την ποιότητα των προγραμμάτων δια βίου 
μάθησης σε ολόκληρη την ΕΕ και να ενθαρρύνουν τη χρήση Τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 43
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτικές εκπαίδευσης και 
πολιτισμού οι οποίες θα περιλαμβάνουν την επιστήμη, την τεχνολογία και την 
καινοτομία·

Or. es

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 44
Παράγραφος 4

4. ζητά να δημιουργηθούν τεχνολογικές και επιστημονικές υποδομές (απαραίτητες για 
τη δημιουργία καινοτομιών) στα ήδη υφιστάμενα τριτοβάθμια ακαδημαϊκά κέντρα,
με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της ανάπτυξης των (διαγραφή)
ερευνητικών κέντρων·

Or. de

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 45
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία για τη δημιουργία 
νέας και την ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής για την ανάπτυξη της 
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καινοτομίας υπό τη μορφή κέντρων καινοτομίας, τεχνικών εκκολαπτηρίων και 
κέντρων ανάπτυξης της έρευνας στις περιφέρειες που διαθέτουν επαρκείς 
δυνατότητες καινοτομίας και γνώσης·

Or. en

Τροπολογία: Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 46
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. θεωρεί ότι η καινοτομία η οποία βασίζεται στην επιστήμη της πληροφορικής και 
υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση σε ένα ευρύ φάσμα άλλων επιστημών 
μπορεί να επιταχύνει την έλευση μίας νέας εποχής «καινοτομίας που βασίζεται στη 
γνώση» και συνεπώς ενός νέου κύματος οικονομικής ανάπτυξης και 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 47
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. τονίζει την ανάγκη να προαχθεί η αναζωογόνηση της αποδοτικότητας μέσω 
σημαντικής μείωσης της γραφειοκρατίας στον δημόσιο τομέα ως θεμελιώδους 
μέσου για τη βελτίωση του κλίματος στο οποίο λειτουργούν επιχειρήσεις και 
ιδιώτες και ως προϋπόθεσης για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων·

Or. it

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 48
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης φορολογικών 
κινήτρων με σκοπό να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις τους 
στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 49
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν τη φορολογική τους νομοθεσία με τέτοιο 
τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι 
απαραίτητο, μίας διαρθρωτικής επανεξέτασης των υφιστάμενων μηχανισμών και 
κινήτρων·

Or. it

Τροπολογία: Sharon Bowles

Τροπολογία 50
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν φορολογικά κίνητρα ώστε να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 51
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν άμεσα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς και να επιδιώξουν την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για νομοθετικά και 
μη νομοθετικά μέτρα στους τομείς όπου εξακολουθούν να υφίστανται φραγμοί οι 
οποίοι παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των 
υπηρεσιών, των κεφαλαίων και του εργατικού δυναμικού, στερώντας από τις 
επιχειρήσεις την κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων που πραγματοποιούν στην 
καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 52
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη δημιουργία ενός 
πραγματικά ευρωπαϊκού συστήματος περαιτέρω εκπαίδευσης, το οποίο θα 
συντελέσει στην οικοδόμηση μίας ισχυρότερης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 53
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. τονίζει ότι οι καινοτόμες διαδικασίες απαιτούν επαρκή εδαφική οργάνωση, με τη 
δημιουργία νέων μοντέλων σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών 
κέντρων, των πανεπιστημίων (π.χ. συμπλέγματα φορέων, περιφέρειες, πλατφόρμες) 
και επισημαίνει τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η καινοτομία στις 
οργανωτικές διαδικασίες·

Or. it

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 54
Παράγραφος 6

6. σημειώνει τις θετικές επιπτώσεις της ύπαρξης των ευρωπαϊκών τεχνολογικών 
πλατφορμών (ΕΤΠ), και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτές τις 
πλατφόρμες και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία δικτύων ΕΤΠ· θεωρεί επίσης 
θετική την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις νέες τεχνολογικές πρωτοβουλίες 
σε τομείς - κλειδιά της ευρωπαϊκής καινοτομίας, οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή της 
εταιρικής σχέσης μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων·

Or. pl
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Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 55
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. λαμβάνει υπό σημείωση τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ερευνών και 
ζητεί η καινοτομία και το πεδίο πρακτικής εφαρμογής των επιλεγμένων σχεδίων να 
αποτελούν σημαντικά κριτήρια κατά την επιλογή των θεμάτων έρευνας·

Or. pl

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 56
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. επιμένει στην ποικιλομορφία των καινοτομιών που αναπτύσσονται από τις 
επιχειρήσεις, ειδικότερα την οργανωτική και τη μη τεχνολογική καινοτομία καθώς 
και την καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών· στηρίζει πλήρως τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 5ης Δεκεμβρίου 2006 που ζητούν από την 
Επιτροπή να χαράξει πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καινοτομία 
στον τομέα των υπηρεσιών και τη μη τεχνολογική καινοτομία και καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικότερα τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις μικρές 
επιχειρήσεις και τις οικοτεχνίες σε αυτές τις συνεδριάσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 57
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τους πλέον καινοτόμους τομείς τους κατά 
σειρά σημασίας, τόσο όσον αφορά την εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία όσο και 
τις μη τεχνολογικές δραστηριότητες όπως η θεωρία περί διαχείρισης ή η 
γραφειοκρατική οργάνωση·

Or. pl
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Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 58
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν, πέραν των δικών τους προτεραιοτήτων, τις 
προτεραιότητες που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες 
στον τομέα της καινοτομίας·

Or. de

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 59
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν δημόσιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων 
των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να ξεκινήσουν τη σύσταση ταμείων 
επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου υπό τη μορφή συμπράξεων δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα σε περιφέρειες και τομείς που διαθέτουν καινοτόμες δυνατότητες 
και καλό γνωστικό υπόβαθρο (καινοτόμες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, αναδυόμενα 
και υφιστάμενα κέντρα καινοτομίας, τεχνολογικά κέντρα, κλπ.)·

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 60
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. είναι της γνώμης ότι η οικοκαινοτομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση πραγμάτων, όπως η ενεργειακή απόδοση, στην ανάπτυξη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Η
οικοκαινοτομία μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης της ΕΕ. Για αυτούς τους λόγους η οικοκαινοτομία πρέπει να 
λάβει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πολιτική καινοτομίας της ΕΕ. Προς τούτο,
η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει επίσης στην πράξη την προσέγγιση του «κορυφαίου 
διακινητή»·

Or. nl
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Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 61
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το υφιστάμενο σύστημα επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηματοδότησης της καινοτομίας σε μικρές 
επιχειρήσεις και μικροεπιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά μη τεχνολογικές καινοτομίες· 
προτρέπει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων να προσδιορίσουν κατάλληλους τρόπους χρηματοδότησης για 
αυτές τις επιχειρήσεις και βιοτεχνίες, προσαρμόζοντας τα επιχειρηματικά κεφάλαια
ή, εάν κριθεί απαραίτητο, αναπτύσσοντας καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα·

Or. fr

Τροπολογία: Sharon Bowles

Τροπολογία 62
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση των μικρότερων επιχειρήσεων και ιδιωτών σε 
πόρους είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση των επιπέδων Ε&Α και την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης τόσο της 
χρηματοδότησης σε πρώιμο στάδιο όσο και της συνεχιζόμενης χρηματοδότησης 
για επαρκώς μακρά περίοδο, με σκοπό τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά· 
επισημαίνει ότι η μη επίτευξή της δεν θα πρέπει να αποβεί μοιραία σε μελλοντικές 
προσπάθειες·

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 63
Παράγραφος 9

9. καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές κοινωνίες να υιοθετήσουν οικολογικές 
καινοτομίες, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία, και εφιστά συγχρόνως την προσοχή στη δυνατότητα αξιοποίησης των 
διαρθρωτικών ταμείων για τη σύσταση ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων 
κινδύνου στο πλαίσιο του προγράμματος JEREMIE και γενικότερα την 
ενθάρρυνση καινοτόμων δραστηριοτήτων σε περιφέρειες και ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 64
Παράγραφος 9

9. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές κοινωνίες να υιοθετήσουν 
οικολογικές καινοτομίες, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία, και εφιστά συγχρόνως την προσοχή στη δυνατότητα αξιοποίησης 
της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
όπως στο πλαίσιο του προγράμματος JEREMIE· ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για έρευνα που προσανατολίζεται στην καινοτομία 
όπως το σύστημα «δελτίο καινοτομίας» («innovation voucher»)·

Or. nl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 65
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο γεγονός ότι το 
μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (EIT) έχει επίσης τη φιλοδοξία να 
επενδύσει στη σχέση μεταξύ των φορέων γνώσης και των επιχειρήσεων, και πρέπει 
συνεπώς να επικεντρωθεί πρωτίστως στην τεχνολογική καινοτομία·

Or. nl

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 66
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. προτρέπει τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών 
που παρέχουν εφοδιασμό σε καθαρή και ασφαλή ενέργεια· 

Or. en
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Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 67
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 68
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι οι δήμοι και οι κοινότητες, χάρη στην ικανότητά τους να χρησιμεύουν ως 
επίκεντρο των προσπαθειών συνεργασίας, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην κατάρτιση της στρατηγικής για την καινοτομία στις ευρύτερες περιφέρειες 
όπου βρίσκονται και, εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες, μπορούν να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο πολλά υποσχόμενων έργων, π.χ. για την αξιοποίηση του 
θερμοεκσυγχρονιστικού δυναμικού και της συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας ή την 
πραγματοποίηση άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των επιστημονικών και 
τεχνολογικών πάρκων·

Or. it

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 69
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. συνιστά μια προσεκτική προσέγγιση για την ενίσχυση των τεχνητών συμπλεγμάτων 
επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων και τεχνολογικών πάρκων, καθώς η 
αειφόρος επιστημονική και οικονομική επιτυχία θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη 
προτεραιότητα κατά τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης·

Or. en
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 70
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 71
Παράγραφος 11

11. διαπιστώνει ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να καταστούν χώρος ανάπτυξης 
επιχειρήσεων νέα γενεάς, οι οποίες θα αξιοποιούν την υποστήριξη των επιστημών και 
της έρευνας στον τομέα της βιοτεχνολογίας· θεωρεί ότι η συμμετοχή των 
προγραμμάτων υποστήριξης των αγροτικών περιοχών πρέπει να αποτελούν 
απαραίτητη συνιστώσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής επενδύσεων·

Or. de

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 72
Παράγραφος 11

11. διαπιστώνει ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες καινοτομίας στον τομέα της 
γεωργίας και ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να καταστούν χώρος ανάπτυξης 
επιχειρήσεων νέα γενεάς, οι οποίες θα αξιοποιούν την υποστήριξη των επιστημών και 
της έρευνας στον τομέα της βιοτεχνολογίας·

Or. pl
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 73
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των επιχειρήσεων ως βασικής κινητήριας 
δύναμης της καινοτομίας, και όχι απλώς ως δικαιούχου καινοτόμων διαδικασιών 
και μηχανισμών·

Or. es

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 74
Παράγραφος 13

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των "EuroInfoCentres (ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης)" με τρόπο τέτοιο, ώστε 
σε κάθε περιφέρεια της Ε.Ε. αυτά να αποτελούν κίνητρο για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας μέσω της βελτίωσης της ροής των πληροφοριών· ενθαρρύνει συνεπώς 
όχι μόνο τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές αλλά και τους τομεακούς 
οργανισμούς –όπως τα εμπορικά επιμελητήρια και άλλα κέντρα πληροφόρησης– να 
ανακηρυχθούν, σε συνεργασία με τα αποκαλούμενα «EuroInfoCentres», σε «ενιαίες 
θυρίδες ενημέρωσης»· τονίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς την επένδυση 
περισσότερων πόρων με την κατάλληλη μεταρρύθμιση των υφιστάμενων δικτύων 
πληροφόρησης· επισημαίνει τέλος ότι οι επιχειρήσεις και οι φορείς γνώσης μπορούν 
να εξασφαλίζουν πληροφορίες από μία υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης σχετικά με 
το δίκτυο πληροφόρησης για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο·

Or. nl

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 75
Παράγραφος 13

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των "EuroInfoCentres (ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης)" με τρόπο τέτοιο, ώστε 
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σε κάθε περιφέρεια της Ε.Ε. αυτά να αποτελούν κίνητρο για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας μέσω της βελτίωσης της ροής των πληροφοριών για όλα τα είδη 
επιχειρήσεων· υπογραμμίζει, περαιτέρω, τη σημασία των ενδιάμεσων οργανώσεων 
που εκπροσωπούν τις μικρές επιχειρήσεις και τις μικροεπιχειρήσεις για την 
ανάπτυξη της καινοτομίας σε αυτές· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, να υποστηρίξει 
ενεργά αυτόν τον ρόλο αναπτύσσοντας μέτρα για την ενίσχυση παράπλευρων και 
συμβουλευτικών μηχανισμών που έχουν συσταθεί από αυτές τις οργανώσεις για 
αυτόν τον σκοπό·

Or. fr

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 76
Παράγραφος 13

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των "EuroInfoCentres (ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης)" με τρόπο τέτοιο, ώστε 
σε κάθε περιφέρεια της Ε.Ε. αυτά να αποτελούν κίνητρο για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας μέσω της βελτίωσης της ροής των πληροφοριών, της ενεργού 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της αύξησης της ευαισθητοποίησης 
για τις ορθές τεχνικές, η οποία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής·

Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 77
Παράγραφος 13

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη 
δικτύων όπως τα "EuroInfoCentres (ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης)" και τα
κέντρα αναδιανομής της καινοτομίας με τρόπο τέτοιο, ώστε σε κάθε περιφέρεια της 
Ε.Ε. αυτά να αποτελούν κίνητρο για την ανάπτυξη της καινοτομίας μέσω της 
βελτίωσης της ροής των πληροφοριών·

Or. en
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Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 78
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση μεταρρυθμισμένων δικτύων 
ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης και κέντρων αναδιανομής της καινοτομίας 
για την παροχή σύνθετων υπηρεσιών (πληροφόρηση, παροχή συμβουλών, 
χρηματοδοτική μεταφορά, μεταφορά τεχνολογίας, κλπ.) σε περιφερειακό επίπεδο 
για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία της καινοτομίας και 
ειδικά για τους ιδιώτες και τις μικρές καινοτόμους επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 79
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων που παρεμποδίζουν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
επιστημονικού και τεχνολογικού χώρου·

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 80
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, πέραν του συντονιστικού του 
ρόλου στο τρίγωνο καινοτομίας, θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση του 
ανταγωνισμού στους τομείς της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία: Sharon Bowles

Τροπολογία 81
Παράγραφος 14

14. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην προώθηση 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών· πιστεύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
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καινοτόμων λύσεων δεν πρέπει να παρεμποδίζονται λόγω υπερβολικής αποστροφής 
του κινδύνου ή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με επίκεντρο το κόστος· 
σημειώνει ότι λειτουργικές λύσεις στο πλαίσιο των τεχνολογιών πληροφοριών 
παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες σε μικρότερες επιχειρήσεις και πιλοτικά 
προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 82
Παράγραφος 14

14. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην προώθηση 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι προσανατολίζονται 
προς τη δημιουργία αποδοτικότερων και αποτελεσματικότερων προϊόντων και την 
παροχή ευλόγως οργανωμένων υπηρεσιών που προσφέρουν καλύτερη σχέση 
κόστους-ωφέλειας·

Or. it

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 83
Παράγραφος 14

14. δεδομένου ότι οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη την πραγματική καινοτομία 
κατά την επιλογή των καλύτερων προσφορών·

Or. pl

Τροπολογία: Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 84
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βελτιώσουν τα νομικά πρότυπα που 
συνδέονται με τις οικονομικές πτυχές της έρευνας και της καινοτομίας ούτως,
ώστε να παράσχουν καλύτερη προστασία στη διάδοση διαδικασιών, τεχνικών ή 
ανακαλύψεων στο πλαίσιο ενός διεθνούς ανοίγματος·
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Or. en

Τροπολογία: Sharon Bowles

Τροπολογία 85
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. σημειώνει ότι η καινοτομία στις υπηρεσίες διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην 
οικονομία και ότι η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά τις 
υπηρεσίες συχνά περιορίζεται στην Ευρώπη σε εμπορικά απόρρητα· είναι της 
γνώμης ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις θεωρούν δύσκολη και δαπανηρή τη 
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την επιβολή συμφωνιών εμπιστευτικότητας και 
ότι αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις συνεργασίας και την αύξηση της 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία: Sharon Bowles, Toine Manders

Τροπολογία 86
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Sharon Bowles, Toine Manders

Τροπολογία 87
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να σημειώσει το αποτέλεσμα της μελέτης περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας του Gowers του Δεκεμβρίου 2006 κατά παραγγελία του Υπουργείου 
Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και να σημειώσει ότι τα πορίσματα της εν 
λόγω μελέτης συμφωνούν με τα πορίσματα της εκτεταμένης δημόσιας 
διαβούλευσης σχετικά με τη μελλοντική πολιτική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
στην Ευρώπη που διενεργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και 
Υπηρεσιών της Επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 88
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συγκροτήσει ομάδα 
διαπρεπών οικονομολόγων με σκοπό την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την υποβολή προτάσεων για την ουσιαστική 
μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 89
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συγκροτήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων στον οικονομικό τομέα με σκοπό την εκπόνηση ενός νέου 
ευρωπαϊκού συστήματος για τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας·

Or. fr

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 90
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. αναγνωρίζει ότι η μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
είναι μία μακροπρόθεσμη διαδικασία και ότι η λήψη αποφάσεων απαιτεί χρόνο· 
χαιρετίζει τη σύσταση για την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος για την 
εξωτερική αξιολόγηση από ομοτίμους των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
που υποβάλλονται στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου και προτρέπει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
(ΕΓΔΕ) και τα άλλα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας να αξιοποιήσουν τη 
συλλογική γνώση των εμπειρογνωμόνων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 
χορηγούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

Or. en
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 91
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ένα σχέδιο για 
την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) 
στην Κοινότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για τον 
δημοκρατικό έλεγχο και τη συνεκτική κοινοτική πολιτική σχετικά με τη νομοθεσία 
για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 92
Παράγραφος 16

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 93
Παράγραφος 16

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 94
Παράγραφος 16

16. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλει μέτρα,
εναλλακτικά και συμπληρωματικά των μέτρων νομικής προστασίας των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα οποία θα προστατεύουν τους δημιουργούς και τα 
αναδυόμενα μοντέλα δημιουργίας έναντι εκβιασμών και κατάχρησης δικαιώματος 
(π.χ. συστήματα χορήγησης αδειών FLOSS (δωρεάν/ελεύθερο/ανοικτού κώδικα
λογισμικό))·

Or. en
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Τροπολογία: Sharon Bowles, Toine Manders

Τροπολογία 95
Παράγραφος 16

16. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλει προτάσεις, 
εναλλακτικές και συμπληρωματικές του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης των διαφορών ειδικά 
προς όφελος των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 96
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ένα σχέδιο 
ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) 
στην Κοινότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες του κοινού όσον 
αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο και τη συνεκτική κοινοτική πολιτική για τη 
νομοθεσία σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 97
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή σχετικά με την 
ανοικτή πρόσβαση με στόχο την προώθηση της διάδοσης των επιστημονικών 
γνώσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 98
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. ορίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ένα 
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αξιόπιστο ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι ζωτικής σημασίας 
για τη δημιουργία μίας οικονομίας και κοινωνίας που βασίζεται στην καινοτόμο 
γνώση·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 99
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Sharon Bowles, Toine Manders

Τροπολογία 100
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 101
Παράγραφος 17

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι ενιαίες απαιτήσεις 
που καθορίζουν τις αρχές οι οποίες διέπουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να 
προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες των επιμέρους τεχνολογικών κλάδων·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 102
Παράγραφος 18

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία: Sharon Bowles, Toine Manders

Τροπολογία 103
Παράγραφος 18

18. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την ευρωπαϊκή ιστορία των εργασιακών 
απαιτήσεων και των υποχρεωτικών αδειών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να 
αναλύσει κατά πόσον οι περιστάσεις που οδήγησαν στο να περιπέσουν σε δυσμένεια 
έχουν αλλάξει και εάν τέτοια μέτρα θα ήταν κατάλληλα για την αντιμετώπιση των 
«κοιμωμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας» (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 104
Παράγραφος 18

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 105
Παράγραφος 19

19. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
να αυξήσει τον ρυθμό ευρωπαϊκής τυποποίησης και να αξιοποιήσει τα ήδη 
υφιστάμενα πρότυπα·

Or. en
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 106
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. καλεί τα κράτη μέλη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για το 
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του 1973 να τερματίσουν την άσκηση πίεσης 
στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και παρεμφερείς πρακτικές όπως η συμμετοχή 
στις διαπραγματεύσεις της ειδικής ομάδας ΤΠΕ της Γενικής Διεύθυνσης 
Επιχειρήσεων της Επιτροπής ή η παρέμβαση στις συνεδριάσεις των φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 107
Παράγραφος 19 β (νέα)

19β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντισταθούν στην επιρροή που ασκείται 
από τους οργανισμούς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 108
Παράγραφος 20

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μεθόδους αναζήτησης συναίνεσης σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
ταχύτητα στην εξεύρεση συναίνεσης αποτελεί στοιχείο αποφασιστικής σημασίας για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε., το διασυνοριακό εμπόριο 
και συνεπώς την απόδοση των επενδύσεων των εταιρειών σε έρευνα και 
καινοτομία· 

Or. en
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 109
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. είναι της γνώμης ότι ο κατακερματισμός των προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα δεν 
είναι επιθυμητός· συνιστά στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους διάφορους 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς τυποποίησης να εξετάσουν μία προσέγγιση 
διεθνούς προσανατολισμού όποτε είναι δυνατόν κατά τη θέσπιση νέων προτύπων·

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 110
Παράγραφος 21

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 111
Παράγραφος 21

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 112
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτιμήσουν ανοικτές προδιαγραφές, όπως 
προδιαγραφές που ορίζονται ως προδιαγραφές σχετικά με την τεχνολογία που είναι 
διαθέσιμη σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο παράγοντα της αγοράς υπό εύλογους και 
άνευ διακρίσεων όρους, στις οποίες οι εταιρείες που έχουν επενδύσει σε έρευνα και 
ανάπτυξη λαμβάνουν εύλογη αποζημίωση, ενώ η πνευματική ιδιοκτησία θα είναι 
προσβάσιμη σε όλους βάσει άδειας που παρέχεται υπό εύλογους και άνευ διακρίσεων 
όρους·

Or. en
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Τροπολογία: Sharon Bowles, Toine Manders

Τροπολογία 113
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ενιαίους ορισμούς για τους όρους όπως «ανοικτές 
προδιαγραφές» και «δίκαιες, εύλογες και χωρίς διακρίσεις άδειες» και να 
προωθήσει τη χρήση προδιαγραφών κατά τρόπον, ώστε να διασφαλίζεται μια 
εύλογη απόδοση των επενδύσεων για τους κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας, 
χωρίς τη δημιουργία προδιαγραφών απρόσμενων κερδών·

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 114
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτιμήσουν ανοικτές προδιαγραφές
(διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 115
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτιμήσουν ανοικτές καινοτομίες 
(συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) και της κυβέρνησης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
δημιουργίας συμπλεγμάτων φορέων), στις οποίες η πνευματική ιδιοκτησία θα είναι 
προσβάσιμη βάσει συμφωνιών μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων· καλεί τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν την αρχή της ανοικτής 
καινοτομίας ως μία από τις κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας και της 
περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. nl



PE 386.394v02-00 36/41 AM\658001EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 116
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτιμήσουν ανοικτές προδιαγραφές για τις 
πληροφορίες που διατίθενται στους δημόσιους ιστότοπους, στις οποίες η 
πνευματική ιδιοκτησία θα είναι προσβάσιμη βάσει δωρεάν άδειας·

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 117
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά την τεχνολογική 
ουδετερότητα και τις ανοικτές προδιαγραφές χρησιμοποιώντας τις εν λόγω 
προδιαγραφές κατά την επικοινωνία με το κοινό και μεριμνώντας ώστε οι πολίτες 
να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε προδιαγραφές λογισμικού που 
χρησιμοποιούνται από τη δημόσια διοίκηση·

Or. fr

Τροπολογία: Toine Manders, Sharon Bowles

Τροπολογία 118
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε ισχύ το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη μελλοντική πολιτική για τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη1;

Or. en

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0416.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 119
Παράγραφος 22

22. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν στο έδαφός τους τις λεγόμενες 
«εξειδικευμένες περιφέρειες γνώσης» και τα συμπλέγματα φορέων (clusters), καθώς
και την πανευρωπαϊκή και διασυνοριακή συνεργασία, και να προαγάγουν επίσης τη 
συνεργασία με εμπειρογνώμονες τρίτων χωρών, εκτός της ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 120
Παράγραφος 22

22. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν στο έδαφός τους συμπλέγματα φορέων 
περιφερειακής καινοτομίας που θα συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες τρίτων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 121
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ανταλλαγές εμπειρίας και δεξιοτήτων στο 
πλαίσιο των σχέσεών της με τρίτες χώρες, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τις 
προοπτικές απασχόλησης για τους ευρωπαίους ερευνητές·

Or. it

Τροπολογία: Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 122
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις διαδικασίες καινοτομίας στις περιφέρειες 
και να αναπτύξει κοινούς δείκτες καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ οι οποίοι θα 
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καταδεικνύουν καλύτερα την προθυμία των κρατών μελών και των περιφερειών για 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 123
Παράγραφος 24

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 124
Παράγραφος 24

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 125
Παράγραφος 24

24. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν κριτήρια επιλογής για ερευνητές τα οποία θα 
λαμβάνουν υπόψη τα επιτεύγματα των υποψηφίων όσον αφορά την ευρεσιτεχνία και 
την καινοτομία και τα οποία θα χρησιμοποιούνται κατά την απονομή υποτροφιών 
και χρηματικών επιχορηγήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Sharon Bowles, Toine Manders

Τροπολογία 126
Παράγραφος 24

24. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν κριτήρια της επιστημονικής σταδιοδρομίας με 
τρόπο τέτοιο ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα επιτεύγματα των υποψηφίων όσον 
αφορά την ευρεσιτεχνία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
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προώθηση της ποιότητας και όχι της ποσότητας·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 127
Παράγραφος 24

24. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν κριτήρια της επιστημονικής σταδιοδρομίας με 
τρόπο τέτοιο ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα επιτεύγματα των υποψηφίων όσον 
αφορά την ευρεσιτεχνία και την καινοτομία και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
γυναικών σε καινοτόμους διαδικασίες·

Or. it

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 128
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν περισσότερο υπόψη 
στις εθνικές και περιφερειακές τους στρατηγικές ανάπτυξης πτυχές που αφορούν 
την αξιοποίηση των γνώσεων και των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας και 
να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι η μετάβαση από μία καινοτόμο ιδέα στην 
πρακτική εφαρμογή της είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και απλή·

Or. pl

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 129
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν ενεργά την παρουσία της επιστημονικής 
σταδιοδρομίας, προωθώντας υφιστάμενα κίνητρα και βραβεία όπως το 
«Descartes», το «Αριστοτέλης» και τα βραβεία νέου επιστήμονα και προσφέροντας 
ελκυστικούς όρους με στόχο να προσελκύσουν τους ευφυέστερους και πλέον 
καινοτόμους επιστήμονες στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 130
Παράγραφος 25

25. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να θεσπίσουν εθνικά 
και ευρωπαϊκά βραβεία καινοτομίας και να τα καταστήσουν γνωστά στους πολίτες·

Or. pl

Τροπολογία: Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 131
Παράγραφος 25 α (νέα)

25a. σημειώνει ότι οι διεθνείς εταιρικές σχέσεις με τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζουν 
τα κράτη, καθώς και ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την τόνωση των διαδικασιών καινοτομίας και την ανάπτυξη 
υφιστάμενων πλαισίων καλύτερης συνεργασίας στον εν λόγω τομέα παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 132
Παράγραφος 25 α (νέα)

25a. είναι της γνώμης ότι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας ως 
του κεντρικού οργανισμού καινοτομίας στην Ευρώπη θα μπορούσε να συμβάλει 
σημαντικά στη μετουσίωση των δυνατοτήτων καινοτομίας της Ευρώπης σε πράξη· 
υποστηρίζει συνεπώς τη δημιουργία ενός τέτοιου ινστιτούτου·

Or. de

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 133
Παράγραφος 25 β (νέα)

25β. θεωρεί ότι ο προσδιορισμός και η ενίσχυση των «πρωτοποριακών αγορών» είναι 
απαραίτητος για μία στρατηγική η οποία πρέπει να αντεπεξέλθει με περιορισμένους 
πόρους· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτών των πρωτοποριακών αγορών, η ΕΕ θα 
πρέπει να καθορίσει διεθνή πρότυπα και να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της 
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καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 134
Παράγραφος 25 γ (νέα)

25γ. είναι της γνώμης ότι πρέπει να προωθηθεί η χρήση και η εφαρμογή των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι το ΕΤΕ θα 
μπορούσε να συμβάλει σε αυτό, συμπεριλαμβάνοντας την αίτηση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στη χρηματοδοτική του υποστήριξη προς τις μικρές επιχειρήσεις·

Or. de


