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Τροπολογία 4
Neena Gill

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(2) Το άρθρο 11 παράγραφος β) της 
συμφωνίας προβλέπει τα εξής: «Η 
παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική 
χρονική περίοδο πέντε ετών η ισχύς της 
μπορεί να ανανεωθεί με κοινή συμφωνία 
των συμβαλλόμενων μερών, κατόπιν 
αξιολόγησης διενεργηθείσας κατά το 
τελευταίο έτος κάθε διαδοχικής περιόδου 
ισχύος».

(2) Το άρθρο 11 παράγραφος β) της 
συμφωνίας προβλέπει τα εξής: «Η 
παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική 
χρονική περίοδο πέντε ετών η ισχύς της 
μπορεί να ανανεωθεί με κοινή συμφωνία 
των συμβαλλόμενων μερών, κατόπιν 
αξιολόγησης διενεργηθείσας κατά το 
τελευταίο έτος κάθε διαδοχικής περιόδου 
ισχύος». Επιπλέον, πρέπει να 
πραγματοποιείται ενδιάμεση αξιολόγηση
μετά το ήμισυ της περιόδου αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο αυξάνει τις δυνατότητες για τη διεθνή 
συνεργασία μεταξύ τρίτων χωρών σε όλους τους θεματικούς τομείς, θα προωθηθούν με τον 
τρόπο αυτό περισσότερες ερευνητικές δραστηριότητες συνεργασίας. Για το λόγο αυτό, 
απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί κατά την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη προκειμένου να 
επέλθουν ουσιαστικές βελτιώσεις στη συμφωνία. Εάν η αξιολόγηση πραγματοποιηθεί μετά το 
ήμισυ της διάρκειας εφαρμογής του προγράμματος, θα μπορούσαν να γίνουν προσαρμογές στο 
υπόλοιπο διάστημα εφαρμογής του προγράμματος σε περίπτωση που δεν αξιοποιείται πλήρως 
το δυναμικό του.

Τροπολογία 5
Neena Gill

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3α) Η διευθύνουσα επιτροπή 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
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συνεργασίας ΕΚ-Ινδίας φέρει την ευθύνη 
για τον αποτελεσματικό συντονισμό και 
τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων 
συνεργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας 
και είναι σκόπιμο να συνεδριάζει ετησίως 
για την αναθεώρηση του προγράμματος 
εργασίας, και να βασίζεται ο εσωτερικός 
κανονισμός της στις αρχές της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση των επιπτώσεων της συμφωνίας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η διευθύνουσα 
επιτροπή δεν συνεδρίασε αρκετά συχνά και ότι με τη διεξαγωγή περισσότερων τακτικών 
συνεδριάσεων θα μπορούσε να βελτιωθεί ο συντονισμός..

Τροπολογία 6
Neena Gill

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3β) Κατά την εφαρμογή της συμφωνίας,
θα πρέπει να καταβληθούν κοινές 
προσπάθειες για να αυξηθεί η συμμετοχή 
της Κοινότητας και της Ινδίας στα 
ερευνητικά προγράμματα κάθε 
συμβαλλόμενης πλευράς και για την 
ενίσχυση του αριθμού των ανταλλαγών 
ερευνητών μεταξύ της Κοινότητας και 
της Ινδίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ινδίας 
διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή της ΕΕ σε ερευνητικά προγράμματα της Ινδίας είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη. Για το λόγο αυτό, αμφότερα τα μέρη πρέπει να λάβουν από κοινού μέτρα για να 
περιοριστεί αυτή η έλλειψη ισορροπίας. Μια δυνατότητα για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος θα μπορούσε να συνίσταται σε κοινές διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής 
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προσφορών. Ένα δεύτερο πρόβλημα που διαπιστώθηκε είναι ο χαμηλός αριθμός ανταλλαγών 
επιστημόνων. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό για την αύξηση του αριθμού αυτού με την εφαρμογή
προγραμμάτων, όπως είναι οι δράσεις Marie Curie.

Τροπολογία 7
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3δ) Η συγκρισιμότητα πληροφοριών και 
η βελτίωση των βασικών δεδομένων που 
προέρχονται από κοινές ερευνητικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της συμφωνίας θα πρέπει να 
συνιστούν πρωταρχικό στόχο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σημαντική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας είναι η 
διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα των δεδομένων.

Τροπολογία 8
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3ε) Η νέα προτεραιότητα που παρέχεται 
στην πολιτική για την ενέργεια και το 
κλίμα καθώς και στην απαιτούμενη 
ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών 
τεχνολογιών, θα πρέπει να λαμβάνεται 
επίσης υπόψη κατά την εφαρμογή της 
συμφωνίας. Οι κοινές προσπάθειες και 
πρωτοβουλίες, λόγου χάρη για την 
ανάπτυξη οικονομικών τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα 
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(CCS,) είναι προς το ύψιστο συμφέρον 
αμφότερων των εταίρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αυξανόμενη σπουδαιότητα της ανάπτυξης νέων ενεργειακών τεχνολογιών θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται  επίσης στο κοινό πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών. 

Τροπολογία 9
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3στ) Η αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει 
να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο 
κατά την εφαρμογή της συμφωνίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση σε ινδικές ενισχύσεις για την 
έρευνα εξασφαλίζεται μέσω διμερών συμφωνιών και ότι οι αμοιβαίες διευκολύνσεις 
δυσχεραίνονται λόγω διαφορετικών διαρθρώσεων στήριξης.

Τροπολογία 10
Neena Gill

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(5) Η συμφωνία που αποσκοπεί στην 
ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας 

(5) Η συμφωνία που αποσκοπεί στην 
ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας 
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θα πρέπει να εγκριθεί εκ μέρους της 
Κοινότητας.

θα πρέπει να εγκριθεί εκ μέρους της 
Κοινότητας δεδομένου ότι έχει 
καθοριστική σπουδαιότητα για την 
επίτευξη των φιλοδοξιών της 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ 
και Ινδίας που υπεγράφη το 2004 καθώς 
και για την επιδίωξη ευρύτερων 
πολιτικών στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας παρουσιάζει πραγματικές 
δυνατότητες που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-Ινδίας και για την επιδίωξη ευρύτερων πολιτικών στόχων, όπως είναι η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, και η εξασφάλιση ασφαλών και αποτελεσματικών 
οδικών μεταφορών καθώς και η προστασία της υγείας. Είναι σημαντικό να τροφοδοτούνται 
περισσότερο οι πολιτικές διαδικασίες και ο πολιτικός διάλογος με τα αποτελέσματα και τις 
ανάγκες που προκύπτουν. Είναι απαραίτητο να τονιστεί αυτή η παράμετρος στο σημείο αυτό 
δεδομένου ότι η αρχική συμφωνία υπογράφηκε το 2001 και συνεπώς πριν από την έναρξη της 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ινδίας που είχε συναφθεί το 2004.


	722452el.doc

