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Η συμμετοχή της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη 
στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη και το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα 
κράτη μέλη

Πρόταση απόφασης (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α) Οι δραστηριότητες που συμβάλλουν 
στο κοινό πρόγραμμα Eurostars
συνίστανται πρωτίστως σε δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης μιας ή 
περισσοτέρων ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα 
και ανάπτυξη με έδρα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη και σε άλλες συμμετέχουσες 
χώρες. Για κάθε σχέδιο που έχει επιλεγεί
μετά από μια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, η ΜΜΕ που διεξάγει έρευνα 
και ανάπτυξη και/ή οι ΜΜΕ που διεξάγουν 
έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να 
εκτελεί/εκτελούν από κοινού τουλάχιστον 
το 50% του συνόλου των δραστηριοτήτων 
έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
σχεδίου αυτού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πολύ μεγάλος αριθμός ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη αποκλείεται λόγω του 
σταθερού ανωτάτου ορίου του 50% της συμβολής που αναφέρεται στα άρθρα. Με την αναφορά 
στο στόχο του 50% στις αιτιολογικές σκέψεις, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου είναι υποχρεωμένη 
να δώσει προτεραιότητα σε ΜΜΕ με συμβολή τουλάχιστον 50%, θα πρέπει, ωστόσο, να μπορεί 
να κάνει εξαιρέσεις για ΜΜΕ με μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά.

Τροπολογία: Dragoş Florin David

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Για την αποτελεσματική υλοποίηση του 
κοινού προγράμματος Eurostars πρέπει η 
ειδική εκτελεστική δομή να παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους που 
συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα 
Eurostars, και οι οποίοι επιλέγονται έπειτα 
από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

(20) Για την αποτελεσματική υλοποίηση του 
κοινού προγράμματος Eurostars πρέπει η 
ειδική εκτελεστική δομή να παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους που 
συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα 
Eurostars, και οι οποίοι επιλέγονται έπειτα 
από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 
έχουν ταξινομηθεί με τη σειρά της 
υποβολής επιλέξιμων σχεδίων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα Eurostars πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο διαφανή και μη γραφειοκρατικό, 
πράγμα το οποίο πρέπει να επιτευχθεί με μια κατ' αποκοπή πληρωμή.

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

(27α) Η παρακολούθηση της εφαρμογής 
του κοινού προγράμματος Eurostars πρέπει 
να είναι αποδοτική από πλευράς κόστους 
και δεν πρέπει να επιβαρύνει χωρίς λόγο τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι 
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επιβαλλόμενες απαιτήσεις πρέπει να είναι 
σαφείς και κατανοητές και να είναι 
διατυπωμένες κατά τρόπο ώστε οι επί-
μέρους επιχειρήσεις να μπορούν να 
απαντούν εύκολα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους στις ερωτήσεις που 
τους τίθενται.

Or. sv

Τροπολογία: Dragoş Florin David

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

(27α) Η Επιτροπή πρέπει να ιδρύσει μια 
βάση δεδομένων που θα περιέχει τα 
αποτελέσματα των σχεδίων και θα 
συνεχίσει να παρέχει τις πληροφορίες αυτές 
για μια περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ιδρυθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων έρευνας και καινοτομίας.

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 16
Άρθρο 13, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Εάν από την αξιολόγηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 προκύπτει ότι τα 
κριτήρια στήριξης είναι υπερβολικά 
αυστηρά με αποτέλεσμα να μην τυγχάνει 
στήριξης ένας ικανός αριθμός προτάσεων, 
η Επιτροπή και η ειδική υπηρεσία 
εκτέλεσης τροποποιεί τη γενική συμφωνία 
του άρθρου 4 προσαρμόζοντας τα 
κριτήρια. Η απλοποίηση των διατάξεων 
που αποφασίστηκε όσον αφορά τη 
διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
πρέπει επίσης να ισχύει και για τις επαφές 
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της Επιτροπής με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά.

Or. sv

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 17
Παράρτημα Ι, τμήμα ΙΙ Δραστηριότητες, σημείο 2

(2) ο πυρήνας του έργου εκτελείται από τις 
ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α οι οποίες πρέπει 
να καταβάλλουν το 50% τουλάχιστον των 
δαπανών που συνδέονται με την Ε&Α στο 
πλαίσιο του έργου. Εάν απαιτηθεί, μπορεί να 
προβλεφθεί για το έργο ήσσονος σημασίας 
υπεργολαβία. 

(2) ο πυρήνας του έργου εκτελείται από τις 
ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α. Για κάθε σχέδιο 
οι ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α πρέπει να 
εκτελούν από κοινού το 50% τουλάχιστον 
των συνολικών δραστηριοτήτων Ε & Α στο 
πλαίσιο του έργου. Εάν απαιτηθεί, μπορεί να 
προβλεφθεί για το έργο ήσσονος σημασίας 
υπεργολαβία. 

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Τροπολογία 18
Παράρτημα Ι, τμήμα ΙΙ Δραστηριότητες, σημείο 2

(2) ο πυρήνας του έργου εκτελείται από τις 
ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α οι οποίες πρέπει 
να καταβάλλουν το 50% τουλάχιστον των 
δαπανών που συνδέονται με την Ε&Α στο 
πλαίσιο του έργου. Εάν απαιτηθεί, μπορεί 
να προβλεφθεί για το έργο ήσσονος 
σημασίας υπεργολαβία. 

(2) ο πυρήνας του έργου εκτελείται από τις 
ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α. Εάν απαιτηθεί, 
μπορεί να προβλεφθεί για το έργο ήσσονος 
σημασίας υπεργολαβία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολύ μεγάλος αριθμός ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη αποκλείεται λόγω του 
σταθερού ανωτάτου ορίου του 50% της συμβολής που αναφέρεται στα άρθρα. Με την αναφορά 
στο στόχο του 50% στις αιτιολογικές σκέψεις, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου είναι υποχρεωμένη 
να δώσει προτεραιότητα σε ΜΜΕ με συμβολή τουλάχιστον 50%, θα πρέπει, ωστόσο, να μπορεί 
να κάνει εξαιρέσεις για ΜΜΕ με μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά.
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Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 19
Παράρτημα Ι, τμήμα ΙV Υλοποίηση του προγράμματος, παράγραφος 1 α (νέα)

Η ειδική υπηρεσία εκτέλεσης λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για να προβάλει τη 
συμβολή της Κοινότητας στο κοινό 
πρόγραμμα Eurostars τόσο στο πρόγραμμα 
εν γένει όσο και στα επί μέρους σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης 
ενός κοινοτικού λογότυπου σε όλα τα 
δημοσιεύματα που σχετίζονται με το κοινό 
πρόγραμμα Eurostars.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προβάλλεται.


	705780el.doc

