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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. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. 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 το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας για 
την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0576),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου  (16681/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 170 παράγραφος 2 και το άρθρο 300 παράγραφος 2, πρώτη
υποπαράγραφος της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτη υποπαράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0073/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη 
σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην
κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας.

Τροπολογία 1

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3α) Η ευθύνη για τον αποτελεσματικό 
συντονισμό και τη διευκόλυνση των 
δραστηριοτήτων συνεργασίας στο 
πλαίσιο της συμφωνίας παραμένει στη 
Διευθύνουσα Επιτροπή επιστημονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας και είναι 
επιθυμητό, ο εσωτερικός κανονισμός της 
επιτροπής αυτής να βασίζεται στις αρχές 
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της διαφάνειας και του καταλογισμού 
ευθυνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επιπτώσεων στην οποία προέβη ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η Διευθύνουσα Επιτροπή θα έπρεπε να ενισχυθεί όπως επίσης και η συνέχεια 
που δίδεται στις αποφάσεις που λαμβάνονται, πράγμα που αποτελεί και το στόχο της 
τροπολογίας αυτής.

Τροπολογία 2

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3β) Η συγκρισιμότητα των πληροφοριών 
που προκύπτουν από την κοινή έρευνα η 
οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
συμφωνίας, θα έπρεπε να αποτελεί στόχο 
προτεραιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία πηγάζει από τις συστάσεις της εκτίμησης επιπτώσεων στην οποία προέβη ένας 
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και έχει ως στόχο τον καθορισμό προτεραιότητας σε σχέση με 
συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία.

Τροπολογία 3

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3γ) Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
συμφωνίας θα έπρεπε να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ερευνητών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πηγάζει επίσης από τις συστάσεις της εκτίμησης επιπτώσεων στην οποία 
προέβη ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας που αναφέρει: "θα έπρεπε να θεσπισθεί κάποιο 
πλαίσιο  για την κινητικότητα των επιστημόνων, πχ ένα "παράθυρο για την Ινδία" παρόμοιο με 
υο μοντέλο Erasmus Mundus".
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η νομική βάση που επελέγη για την πρόταση αυτή σχετικά με μια απόφαση του Συμβουλίου 
για την ανανέωση της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της ΕΚ και της Ινδίας το 2002 τομέα 
της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας είναι διττή. Καταρχήν βασικό άρθρο της 
Συνθήκης ΕΚ είναι το άρθρο 170. Κατά δεύτερο λόγο, η συνεργασία μεταξύ της ΕΚ και 
τρίτων κρατών που είναι μέλη διεθνών οργανισμών, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
300 τόσο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, όσο και για τη σύναψη συμφωνίας βάσει 
του συμφωνηθέντος κειμένου.

Η Επιτροπή στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της συμφωνίας του 
2002, επέλεξε να προτείνει τη διαδικασία διαβούλευσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που 
προβλέπεται στην πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 300 παράγραφος 3.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το κείμενο της συμφωνίας που επισυνάπτεται στην πρόταση είναι 
ταυτόσημο με το υλικό περιεχόμενο της συμφωνίας του 2002 και ότι αμφότερα τα μέρη 
εξέφρασαν ενδιαφέρον για την ανανέωση της συμφωνίας ως έχει, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαδικασία σε μια φάση. Τούτο πρέπει να ερμηνευθεί ως μια 
Ενιαία Διαδικασία και μια Ενιαία Πράξη για την Υπογραφή και τη Σύναψη.

Υλικό περιεχόμενο της ανανεωμένης συμφωνίας

Η λογική που διέπει την συμφωνία αυτή είναι η ακόλουθη. Διευρύνοντας και διευκολύνοντας 
την προσπάθεια συνεργασίας στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ινδία, η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει 
τόσο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων συνεργασίας. όσο και την ενθάρρυνση της 
εφαρμογής των αποτελεσμάτων της συνεργασίας αυτής σε αμφότερα τα μέρη της συμφωνίας. 
Στην περίπτωση αυτή θα προκύψει μια επωφελής για όλους κατάσταση. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, η κατάσταση θα είναι επωφελής για έναν ακόμη λόγο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 
ο συνδυασμός της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής πού θα καταλήξει σε ένα 
αμοιβαίως επωφελές αποτέλεσμα.

Η ίδια λογική χρησιμοποιήθηκε για τη συμφωνία το 2002. Επιπλέον, η εκτίμηση των 
επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε από έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα Οκτώβριο του 
2006, ήταν θετική. Κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία θα έπρεπε να ανανεωθεί για 
μια πρόσθετη χρονική περίοδο πέντε ετών.

Τη νομική βάση για την ανανέωση αποτελούν τέσσερις αρχές και συγκεκριμένα,
ισορροπημένα αμοιβαία οφέλη, αμοιβαία πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες έρευνας, 
ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της κοινής αυτής προσέγγισης σε μια κοινή δραστηριότητα 
συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης παραμένει με τη θεσμική 
δομή. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρεί ότι μια Διευθύνουσα Επιτροπή στον τομέα της 
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επιστήμης και της τεχνολογίας με ίσο αριθμό μελών από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, η οποία 
έχει συγκροτηθεί βάσει της συμφωνίας του 2002, θα έπρεπε να είναι υπεύθυνη για τη 
διαχείριση της ανανεωμένης συμφωνίας.

Ωστόσο, η πείρα με τέτοιου είδους διευθύνουσας επιτροπές, έδειξε ότι δύο αρχές που διέπουν 
τη χρηστή διαχείριση και συγκεκριμένα διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, δεν τηρήθηκαν 
σχολαστικά. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει μια τροπολογία στις αιτιολογικές σκέψεις 
της πρότασης, με σκοπό να διευκρινισθεί το σημείο αυτό και ζητεί να ληφθεί υπόψη στο 
πλαίσιο της σύνταξης του κανονισμού της Διευθύνουσας Επιτροπής.

Κατά τον ίδιο τρόπο, δύο ακόμη τροπολογίες, μια για συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία και η 
άλλη για την κινητικότητα των ερευνητών απορρέουν από την εκτίμηση των επιπτώσεων που 
πραγματοποίησε ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.

Τη χρηματοδότηση της κοινής αυτής προσπάθειας μοιράζονται ισότιμα η ΕΕ και η Ινδία. 
Σύμφωνα με τις προτάσεις του δημοσιονομικού δελτίου, ο κοινοτικός προϋπολογισμός για το 
χρονικό διάστημα 2007 έως 2011, θα καλύψει ενδεικτικό κόστος παρέμβασης 
(επιχειρησιακές και διοικητικές δαπάνες) ύψους 0.8425 ευρώ.

Η διάδοση και χρήση των πληροφοριών αποτελούν σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας 
αυτής. Επισυνάπτεται στη συμφωνία ένα παράρτημα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το εν λόγω παράρτημα περιλαμβάνει όλες 
τις τυποποιημένες διατάξεις που διέπουν την ιδιοκτησία, κατανομή και άσκηση των 
δικαιωμάτων καθώς και συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με έργα που καλύπτονται από 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και επιστημονικά και φιλολογικά έργα, καθώς και 
κριτήρια για τις «απόρρητες πληροφορίες».

Εν κατακλείδι, ο εισηγητής προτείνει την έγκριση της πρότασης αυτής με την επιφύλαξη των 
τροπολογιών του.
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