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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα 
"Ικανότητες" με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή
το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0443)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 166 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0384/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την πρότασή της αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 
250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Παράρτημα I, Θέμα 1 "Υποδομές έρευνας ", υπότιτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.2 , 

παράγραφος  1α (νέα)

Τόσο το EΣΦΥΕ όσο και οι Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες, οι Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας θα κληθούν να 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εκφράσουν ρητά τις ανάγκες τους σε
υποδομές έρευνας. 

Αιτιολόγηση

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την κατασκευή 
νέων  και με την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών υποδομών έρευνας.

Τροπολογία 2
Παράρτημα I, Θέμα 1 "Υποδομές έρευνας ", υπότιτλος "Δραστηριότητες", σημείο 1.2 .2, 

κουκίδα 2, παράγραφος  1

Στο δεύτερο στάδιο, θα υλοποιούνται τα 
σχέδια κατασκευής, βάσει των τεχνικών, 
νομικών, διοικητικών και 
χρηματοοικονομικών συμφωνιών που 
έχουν συνομολογηθεί, αξιοποιώντας ιδίως 
τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
εθνικών και των κοινοτικών μηχανισμών 
χρηματοδότησης (όπως τα διαρθρωτικά 
ταμεία ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων). Βάσει του προγράμματος 
πλαισίου, δυνατότητα χρηματοδότησης της 
κατασκευαστικής φάσης προβλέπεται για 
εκείνα τα έργα προτεραιότητας για τα 
οποία η χρηματοδοτική υποστήριξη εκ 
μέρους της Κοινότητας έχει ζωτική 
σημασία. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
αποφάσεις θα λαμβάνονται με έναν 
μηχανισμό ο οποίος θα εξαρτάται από τη 
φύση και το επίπεδο της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης (π.χ. άμεση επιχορήγηση, 
δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων διευκολυνόμενα ενδεχομένως 
μέσω της "χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου" (παράρτημα 
ΙΙΙ), άρθρο 171).

Στο δεύτερο στάδιο, θα υλοποιούνται τα 
σχέδια κατασκευής, βάσει των τεχνικών, 
νομικών, διοικητικών και 
χρηματοοικονομικών συμφωνιών που 
έχουν συνομολογηθεί, αξιοποιώντας ιδίως 
τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
εθνικών και των κοινοτικών μηχανισμών 
χρηματοδότησης (όπως τα διαρθρωτικά 
ταμεία ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων) με συμμετοχή των 
κατάλληλων ιδιωτικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Βάσει 
του προγράμματος πλαισίου, δυνατότητα 
χρηματοδότησης της κατασκευαστικής 
φάσης προβλέπεται για εκείνα τα έργα 
προτεραιότητας για τα οποία η 
χρηματοδοτική υποστήριξη εκ μέρους της 
Κοινότητας έχει ζωτική σημασία. Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις θα 
λαμβάνονται με έναν μηχανισμό ο οποίος 
θα εξαρτάται από τη φύση και το επίπεδο 
της απαιτούμενης χρηματοδότησης (π.χ. 
άμεση επιχορήγηση, δάνεια της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
διευκολυνόμενα ενδεχομένως μέσω της 
"χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου" (παράρτημα 
ΙΙΙ), άρθρο 171).

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή υποστήριξη της υλοποίησης των υποδομών έρευνας.
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Τροπολογία 3
Παράρτημα I, Θέμα 4 "Ερευνητικό δυναμικό", υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος  1, 

κουκίδα 1

• ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών 
μέσω διακρατικών αμοιβαίων αποσπάσεων 
ερευνητικού προσωπικού μεταξύ, αφενός, 
των επιλεγμένων κέντρων των επιλέξιμων 
περιφερειών και, αφετέρου, ενός ή 
περισσότερων οργανισμών-εταίρων άλλου 
κράτους της ΕΕ. Οι αποσπάσεις 
προσωπικού από τα επιλεγμένα κέντρα των 
επιλέξιμων περιφερειών θα υπόκεινται 
απαραιτήτως σε υποχρέωση επανόδου του 
αποσπασμένου προσωπικού στις 
επιλέξιμες περιφέρειες·

• ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών
μέσω διακρατικών αμοιβαίων αποσπάσεων
ερευνητικού προσωπικού και 
διευθυντικών στελεχών μεταξύ, αφενός, 
των επιλεγμένων κέντρων των επιλέξιμων 
περιφερειών και, αφετέρου, ενός ή 
περισσότερων οργανισμών-εταίρων, των 
κρατών μελών, των συνδεδεμένων 
χωρών, των γειτονικών χωρών και 
τρίτων χωρών. Οι αποσπάσεις 
προσωπικού από τα επιλεγμένα κέντρα των 
επιλέξιμων περιφερειών θα υπόκεινται 
απαραιτήτως σε υποχρέωση επανόδου του 
αποσπασμένου προσωπικού στις 
επιλέξιμες περιφέρειες·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στον μηχανισμό ανταλλαγής προσωπικού διευθυντικά
στελέχη για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

Τροπολογία 4
Παράρτημα I, Θέμα 5 "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", υπότιτλος

"Στόχος", παράγραφος  1α (νέα)

Ειδικά η περιβαλλοντική πολιτική θα
είναι το σημείο τομής της επιστημονικής 
γνώσης και της κοινωνικής ανάπτυξης. 
Επιπλέον, είναι ανάγκη να 
συμπεριληφθούν στη συζήτηση πρόσθετα
ποσοτικά στοιχεία, προκειμένου να 
αντικρούονται ενδεχόμενα ανορθολογικά 
επιχειρήματα.

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική γνώση και η κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να αναπτυχθούν εκ παραλλήλου.

Τροπολογία 5
Παράρτημα I, Θέμα 5 "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό", υπότιτλος
"Προσέγγιση", υπότιτλος "Πρώτος άξονας δράσης: Δυναμικότερη διακυβέρνηση των 



PE 368.077v01-00 8/12 PR\600209EL.doc

EL

σχέσεων μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας" κουκίδα 3, παύλα 4α (νέα)

- διαδικασίες αξιολόγησης και
διαχείρισης του κινδύνου ως εργαλεία
λήψης αποφάσεων, προκειμένου να 
περιορίζονται οι ανορθολογικές 
κοινωνικές αντιδράσεις.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του κινδύνου είναι μια διαδικασία που επιτρέπει την ποσοτική σύγκριση μεταξύ
διαφορετικών επιλογών. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ενημερώνονται οι πολίτες και να περιορίζονται με αυτόν τον τρόπο οι επιπτώσεις 
ανορθολογικών αντιδράσεων στη λήψη αποφάσεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη έχουν ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα. Ειδικά ο ρόλος της βιομηχανικής έρευνας πρέπει τονωθεί και να 
ενισχυθεί εάν επιθυμούμε να διατηρήσουμε την παραγωγική μας ικανότητα στην ΕΕ. 
Εξάλλου, δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί η ικανότητα σχεδιασμού στην Ευρώπη χωρίς 
παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον στην κορυφή του φάσματος κάθε τομέα.

Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο παρέχει μια πολύ καλή ευκαιρία για τον σχεδιασμό μιας 
εκτεταμένης προσπάθειας ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας για ολόκληρη την Ένωση, 
μέσω της πλήρους εφαρμογής του σεναρίου της Λισσαβόνας. 

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι στην πραγματικότητα η
έκφραση της ανάγκης αντιμετώπισης της Ε&ΤΑ σε κοινοτικό επίπεδο και θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί ως ο πρώτος πυρήνας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 
Ένωσης. Ο ανταγωνισμός λαμβάνει χώρα μεταξύ παραγόντων ηπειρωτικής ή συγκρίσιμης 
εμβέλειας, οι δραστηριότητες των οποίων εκτείνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία πέρα 
από τα σύνορα των επί μέρους κρατών μελών. Η αριστεία  θα πρέπει ως εκ τούτου να 
αναζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τμήμα του προγράμματος πλαισίου 
αποσκοπούν στην υποστήριξη μιας συνεκτικής ανάπτυξης της πολιτικής έρευνας, που θα
συνοδεύεται από ακριβή προσδιορισμό των καθηκόντων που μπορούν να εκτελεσθούν σε 
περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Οι ικανότητες έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να διευκολυνθούν με τα εξής μέσα:

- Βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανάπτυξης των υποδομών έρευνας.

- Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ και των αντίστοιχων δυνατοτήτων 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

- Υποστήριξη της ανάπτυξης περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα.

- Απελευθέρωση του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών σύγκλισης και των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ.

- Προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό.

- Οριζόντιες δράσεις και μέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας.

Τόσο η υποστήριξη των υπαρχουσών και των νέων υποδομών έρευνας όσο και η ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να αποτελούν βασικές δράσεις.

Οι υποδομές έρευνας έχουν θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία ικανοτήτων στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι παρέχουν δυνατότητες κατάρτισης, έρευνας και σύστασης νέων επιχειρήσεων· 
επιπλέον συμβάλλουν στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας της ευρωπαϊκής έρευνας 
υψηλής αριστείας.
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Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση των υπαρχουσών υποδομών στην Ευρώπη 
χρειάζεται περισσότερος συντονισμός και δραστηριοποίηση της Κοινότητας, με στόχο τη 
διασύνδεση των υπαρχουσών υποδομών έρευνας.

Όσον αφορά την οικοδόμηση της επόμενης γενιάς υποδομών ευρείας κλίμακας είναι ανάγκη 
να θεσπισθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει με τον εντοπισμό 
των αιτημάτων της επιστημονικής κοινότητας. 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την 
κατασκευή νέων και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών υποδομών έρευνας. Το ΕΣΦΥΕ 
θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο εν προκειμένω, ενώ οι Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες, οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
θα κληθούν επίσης να γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους σε υποδομές έρευνας.

Όσον αφορά την κατασκευή νέων υποδομών, θα διασφαλισθεί αποτελεσματικός συντονισμός 
των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων, και κυρίως του προγράμματος πλαισίου και των 
διαρθρωτικών ταμείων, με συμμετοχή των κατάλληλων ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Για την εφαρμογή των υποδομών έρευνας θα πρέπει να διασφαλισθεί η ευρύτερη 
δυνατή υποστήριξη. 

Θα πρέπει να επιδιωχθεί καλύτερη σύνδεση μεταξύ του τομέα της έρευνας και της 
βιομηχανίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν φορολογικά και/ή άλλα μέτρα 
προσανατολισμένα προς την προαγωγή της βιομηχανικής καινοτομίας, ιδίως όσον αφορά τις 
ΜΜΕ. Εξάλλου, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 
της ανάπτυξης του ERA.

Είναι απόλυτα ουσιώδες να εξασφαλισθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με 
διαφανείς και απλοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες θα ωφελούσαν κυρίως τις ΜΜΕ.

Η γενικευμένη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, είτε μικρών είτε μεσαίων 
είτε μεγάλων, σε μία προσπάθεια καινοτομίας είναι απολύτως αναγκαία για την 
ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών βιομηχανιών μας. Οι Τεχνολογικές Πλατφόρμες και
οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες αποτελούν κατάλληλο εργαλείο, το οποίο θα 
διασφαλίσει σε όλες τις επιχειρήσεις πρόσβαση στα πλεονεκτήματα της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας για την καινοτομία.

Οι Τεχνολογικές Πλατφόρμες θα πρέπει να είναι το γενικό εργαλείο για την προώθηση της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ως "από κάτω προς τα επάνω" αυτόνομος οργανισμός κάθε 
τομέα. Οι επιχειρήσεις θα είναι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι και άλλοι θα είναι οι τοπικοί 
θεσμικοί φορείς, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, τα κράτη μέλη, οι τράπεζες, τα 
εμπορικά επιμελητήρια.

Εφόσον ενδείκνυται, οι Τεχνολογικές Πλατφόρμες θα μπορούσαν να έχουν νομική 
προσωπικότητα ώστε να οργανώνουν τις εργασίες τους και να είναι σε θέση να αποδέχονται 
και να διαχειρίζονται πόρους που προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα πηγών.

Οι Τεχνολογικές Πλατφόρμες θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν σε περιφερειακό επίπεδο 
με τη μορφή περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα τη έρευνα, ώστε να αξιοποιηθεί 
πλήρως το ανταγωνιστικό δυναμικό συγκεκριμένων τομέων σε συγκεκριμένα εδάφη, όπως οι 
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"περιφέρειες της γνώσης".

Η προαγωγή της δημιουργίας επιστημονικών συσπειρώσεων ακόμα και σε περιφερειακό 
επίπεδο, με συμμετοχή των ΜΜΕ εντός του πλαισίου των τεχνολογικών πλατφορμών έχει 
ουσιαστική σημασία. Οι περιφερειακές συσπειρώσεις θα πρέπει να ενταχθούν στην ευρύτερη 
ευρωπαϊκή διάσταση ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη της έρευνας και της 
καινοτομίας.

Από αυτήν την άποψη, η υποστήριξη μεμονωμένων ΜΜΕ ή ενώσεων ΜΜΕ θα είναι ένα 
πολύ χρήσιμο εργαλείο.

Η πολιτική και οι δραστηριότητες έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο χρειάζονται εντατική 
προσπάθεια εκ μέρους των επιχειρήσεων καθώς και των τοπικών θεσμικών φορέων, 
ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, τραπεζών και εμπορικών επιμελητηρίων, προκειμένου 
να ελευθερωθεί το δυναμικό που ενυπάρχει στη σύσταση κερδοφόρων ΜΜΕ από ερευνητικά 
σχέδια.

Η συνέργια μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων έχει ουσιαστική σημασία για τη δημιουργία 
του κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες να 
ενισχύσουν την ικανότητά τους να επενδύουν στην Ε&Τ. Οι Τεχνολογικές Πλατφόρμες θα 
μπορούσαν να είναι το κατάλληλο εργαλείο γι' αυτού του είδους τη γενικευμένη συμμετοχή. 
Ειδικά οι περιφερειακές αρχές θα μπορούσαν να σχεδιάσουν μια ισχυρή δράση για την 
προώθηση των παραγόντων που συνιστούν ιδιαίτερο προτέρημα σε σχέση με την περιοχή
όπως οι βιομηχανικές συσπειρώσεις (υπάρχουσες ή προς υλοποίηση). Για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει να επιδιωχθεί συνέργια μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των πόρων του 7ου 
προγράμματος πλαισίου, των ιδίων περιφερειακών πόρων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, 
προκειμένου να τονωθεί ο ρόλος της Ε&ΤΑ και να εξελιχθεί σε κεντρικό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα των συσπειρώσεων, όπως έχει καταδείξει η επιτυχία των συσπειρώσεων σε αρκετές 
ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι σημαντικό μέρος της ευθύνης για την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος δεν αναλογεί μόνον στις ικανότητες των ερευνητών από τις περιφέρειες 
σύγκλισης και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες αλλά και στην ικανότητα συμμετοχής στην 
Ε&ΤΑ όλων των χρηματοδοτικών μηχανισμών που υπάρχουν δυνητικά σε κάθε περιφέρεια.

Ουσιαστική σημασία έχει η βελτίωση της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για την 
υποστήριξη της Ε&ΤΑ σε περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να αναφερθεί ρητά η 
σκοπιμότητα της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στις υποδομές έρευνας και τη γεφύρωση του χάσματος που 
υπήρχε ανέκαθεν μεταξύ έρευνας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να κριθεί 
χρήσιμη η χρηματοδότηση πιλοτικών σχεδίων και σχεδίων επίδειξης ώστε να διασφαλισθεί η 
χορήγηση αρχικής χρηματοδότησης με ταυτόχρονη επίγνωση του γεγονότος ότι οι επενδύσεις 
στην Ε&ΤΑ και την καινοτομία θα μπορούσαν τουλάχιστον να είναι συγκρίσιμες με τις 
επενδύσεις σε βαριές υποδομές για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των περιοχών.

Ειδική έμφαση θα πρέπει να δοθεί ακόμα και για το σκοπό της τοπικής ανάπτυξης στην 
οργάνωση του συστήματος παραγωγής, συλλογής και επεξεργασίας βιομάζας για άμεση 
παραγωγή υδρογόνου. Η τεχνολογία αυτή δείχνει να ενδείκνυται ιδιαίτερα για την παροχή 
ακόμα και σε σύντομα χρονικά διαστήματα υδρογόνου σε ανταγωνιστικό επίπεδο από την 
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άποψη τιμών και ποσότητας.

Η σχέση μεταξύ επιστήμης/τεχνολογίας και κοινωνίας/πολιτισμού θα πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Ειδικά η περιβαλλοντική πολιτική θα μπορούσε να είναι το σημείο τομής.

Η κλιματική μεταβολή αποτελεί την πλέον χαρακτηριστική περίπτωση επιδίωξης βιώσιμης 
ανάπτυξης ως έκφρασης αλληλεγγύης προς τις μελλοντικές γενιές, η οποία θεωρείται ολοένα 
και περισσότερο δεσμευτική κατευθυντήρια αρχή της ΕΕ.

Σημαντικό ρόλο για την ευημερία των πολιτών διαδραματίζουν η εκτίμηση και αξιολόγηση 
των κινδύνων, οι οποίες πρέπει να εξελιχθούν σε αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής της 
επικέντρωσης στον πολίτη, με στόχο τη δημιουργία ποσοτικών εργαλείων λήψης αποφάσεων 
και τον περιορισμό της επιρροής μη ορθολογικών παραγόντων.

Προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χρειάζεται μια ισχυρή και συνεκτική διεθνή πολιτική στους 
τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στο πνεύμα μιας ανοιχτής συνεργασίας θα πρέπει να επιδιωχθεί η δημιουργία στρατηγικών 
εταιρικών σχέσεων με το ENPI (Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας) και τρίτες χώρες σε επίλεκτους 
επιστημονικούς τομείς, μέσω της πρόσληψης των καλύτερων επιστημόνων τους για εργασία
στην και για συνεργασία με την Ευρώπη.

Από την άποψη αυτή, οι θεματικοί τομείς που αναφέρονται στο κείμενο του 7ου 
προγράμματος πλαισίου (κεφάλαιο Ι Συνεργασία) θα πρέπει να γίνουν αντιληπτοί ως 
προτεραιότητες, με την επιφύλαξη ωστόσο άλλων θεμάτων που ενδέχεται να ανακύψουν 
στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας (με γειτονικές και τρίτες χώρες).

Η επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας παρέχει 
σημαντικές δυνατότητες για την αναζήτηση αριστείας και επηρεάζει αναμφίβολα την 
διαρθρωτική πολιτική, ενισχύοντας τη συνοχή.

Η Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου που παρέχει η ΕΤΕπ στα 
ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια με συμμετοχή του εθνικού και περιφερειακού τραπεζικού 
συστήματος θα αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του 
"κατάρρακτη" που έχει ο καταμερισμός του κινδύνου θα διασφαλίσει την ύπαρξη διαθέσιμων 
επιχειρηματικών κεφαλαίων για καινοτομία και θα επιτρέψει τη συμμετοχή των τοπικών 
τραπεζικών συστημάτων στην ικανότητα εκτίμησης του οικονομικού κινδύνου ιδίως για την 
καινοτομία.

Προκειμένου να τονωθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, θα ήταν σκόπιμο να προαχθεί η 
σύσταση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ του ΕUREKA και του 7ου προγράμματος 
πλαισίου σε συνέργια με τις κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες και επιπλέον να 
διευκολυνθούν οι δραστηριότητες των ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης.
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