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Τροπολογία 1
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η καινοτομία θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των 
κοινωνικών προβλημάτων, τονίζει τη 
σημασία της πιλοτικής εταιρικής σχέσης 
στον τομέα της ενεργής και υγιούς 
γήρανσης, θεωρεί ότι παρόμοιες 
εταιρικές σχέσεις για την καινοτομία θα 
έπρεπε επίσης να αναπτυχθούν για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση άλλων
κρίσιμων υγειονομικών και κοινωνικών
προβλημάτων και συνιστά να γίνει 
εκμετάλλευση των ικανοτήτων των 
διαφόρων κρατών μελών που είναι σε θέση 
να ξεκινήσουν εταιρικές σχέσεις ταχύτερα 
σε σχέση με άλλα·

1. θεωρεί ότι η καινοτομία θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των 
κοινωνικών προκλήσεων, όπως η αλλαγή 
του κλίματος, η αποδοτική χρήση των 
πόρων και η ενεργειακή απόδοση, η υγεία 
και η δημογραφική αλλαγή· τονίζει τη 
σημασία των συνεπειών συνέργιας μεταξύ 
καινοτόμων πολιτικών απασχόλησης και 
της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την 
καινοτομία σε μια αειφόρο οικονομία για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων και 
συνιστά να γίνει εκμετάλλευση των 
ικανοτήτων των διαφόρων κρατών μελών 
που είναι σε θέση να ξεκινήσουν 
καινοτόμες εταιρικές σχέσεις, όπως το 
παράδειγμα της Φινλανδίας, η πιλοτική 
εταιρική σχέση στον τομέα της ενεργής 
και υγιούς γήρανσης·

Or. en

Τροπολογία 2
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η καινοτομία θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των 
κοινωνικών προβλημάτων, τονίζει τη 
σημασία της πιλοτικής εταιρικής σχέσης 
στον τομέα της ενεργής και υγιούς 

1. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί 
η κατανόηση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η κοινωνία ότι η 
καινοτομία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 
για την επίλυση των κοινωνικών 
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γήρανσης, θεωρεί ότι παρόμοιες εταιρικές 
σχέσεις για την καινοτομία θα έπρεπε 
επίσης να αναπτυχθούν για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση άλλων κρίσιμων 
υγειονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων και συνιστά να γίνει 
εκμετάλλευση των ικανοτήτων των 
διαφόρων κρατών μελών που είναι σε θέση 
να ξεκινήσουν εταιρικές σχέσεις ταχύτερα 
σε σχέση με άλλα·

προβλημάτων, τονίζει τη σημασία της 
πιλοτικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της 
ενεργής και υγιούς γήρανσης, θεωρεί ότι 
παρόμοιες εταιρικές σχέσεις για την 
καινοτομία θα έπρεπε επίσης να 
αναπτυχθούν για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση άλλων κρίσιμων 
υγειονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων, όπως διάφορες επιβλαβείς 
εξαρτήσεις, η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, και συνιστά να γίνει 
εκμετάλλευση των ικανοτήτων των 
διαφόρων κρατών μελών που είναι σε θέση 
να ξεκινήσουν εταιρικές σχέσεις ταχύτερα 
σε σχέση με άλλα·

Or. fi

Τροπολογία 3
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η καινοτομία θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των 
κοινωνικών προβλημάτων, τονίζει τη 
σημασία της πιλοτικής εταιρικής σχέσης 
στον τομέα της ενεργής και υγιούς 
γήρανσης, θεωρεί ότι παρόμοιες εταιρικές 
σχέσεις για την καινοτομία θα έπρεπε 
επίσης να αναπτυχθούν για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση άλλων κρίσιμων 
υγειονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων και συνιστά να γίνει 
εκμετάλλευση των ικανοτήτων των 
διαφόρων κρατών μελών που είναι σε θέση 
να ξεκινήσουν εταιρικές σχέσεις ταχύτερα 
σε σχέση με άλλα·

1. θεωρεί ότι οι πολιτικές υποστήριξης 
της καινοτομίας πρέπει να 
επαναπροσδιορισθούν σε σχέση με τις 
μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία μας, τονίζει τη σημασία της 
πιλοτικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της 
ενεργής και υγιούς γήρανσης, θεωρεί ότι 
παρόμοιες εταιρικές σχέσεις για την 
καινοτομία θα έπρεπε επίσης να 
αναπτυχθούν για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση άλλων κρίσιμων 
υγειονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων και συνιστά να γίνει 
εκμετάλλευση των ικανοτήτων των 
διαφόρων κρατών μελών που είναι σε θέση 
να ξεκινήσουν εταιρικές σχέσεις ταχύτερα 
σε σχέση με άλλα·

Or. it
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Τροπολογία 4
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η καινοτομία θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των 
κοινωνικών προβλημάτων, τονίζει τη 
σημασία της πιλοτικής εταιρικής σχέσης 
στον τομέα της ενεργής και υγιούς 
γήρανσης, θεωρεί ότι παρόμοιες εταιρικές 
σχέσεις για την καινοτομία θα έπρεπε 
επίσης να αναπτυχθούν για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση άλλων κρίσιμων 
υγειονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων και συνιστά να γίνει 
εκμετάλλευση των ικανοτήτων των 
διαφόρων κρατών μελών που είναι σε θέση 
να ξεκινήσουν εταιρικές σχέσεις ταχύτερα 
σε σχέση με άλλα·

1. θεωρεί ότι η καινοτομία θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των 
κοινωνικών προβλημάτων, τονίζει τη 
σημασία της πιλοτικής εταιρικής σχέσης 
στον τομέα της ενεργής και υγιούς 
γήρανσης καθώς και των νέων 
δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, θεωρεί 
ότι παρόμοιες εταιρικές σχέσεις για την 
καινοτομία θα έπρεπε επίσης να 
αναπτυχθούν για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση άλλων κρίσιμων 
υγειονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων και συνιστά να γίνει 
εκμετάλλευση των ικανοτήτων των 
διαφόρων κρατών μελών που είναι σε θέση 
να ξεκινήσουν εταιρικές σχέσεις ταχύτερα 
σε σχέση με άλλα·

Or. en

Τροπολογία 5
Edite Estrela, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η καινοτομία μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω 
της βελτίωσης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, και συνεπώς θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά 
προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης·

Or. pt
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Τροπολογία 6
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. θεωρεί υποδειγματικό τον στόχο που 
έχει τεθεί στο πλαίσιο της πιλοτικής 
εταιρικής σχέσης για την ενεργό και υγιή 
γήρανση για επέκταση της υγιούς ζωής 
κατά δύο έτη μέχρι το 2020 και θεωρεί 
ότι, για όλες τις εταιρικές σχέσεις 
καινοτομίας, πρέπει να τεθούν σαφείς 
στόχοι οι οποίοι χωρίς το καινοτόμο 
μέτρο θα στερούνταν οράματος και 
κινήτρων και θα ήταν πιο δύσκολονα 
τεθούν μετρήσιμοι ενδιάμεσοι και 
επιμέρους στόχοι·

Or. fi

Τροπολογία 7
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία της έρευνας στον 
ιατρικό τομέα, η οποία σε συνδυασμό με 
καινοτόμες εφαρμογές, θα προωθήσει την 
ανάπτυξη και την ευημερία σε μια 
γηράσκουσα κοινωνία· υποστηρίζει τη 
στενή συνεργασία μεταξύ των 
ερευνητικών τμημάτων των 
πανεπιστημίων και του ιατρικού κλάδου 
για την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών που θα χρειάζονται 
επειγόντως οι πολίτες της ΕΕ μέσα στην 
επόμενη δεκαετία·
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Or. en

Τροπολογία 8
Edite Estrela, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία είναι 
απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη 
και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
προσλάβει περίπου ένα εκατομμύριο 
επιπλέον ερευνητές για να επιτευχθεί ο 
στόχος των δαπανών του 3% του ΑΕγχΠ 
στην Ε&Α, όπως ορίζεται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Υποστηρίζει 
ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί 
ευκολότερα με τη σημαντική αύξηση των 
ερευνητριών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
μόνο το 39% των ερευνητών που 
εργάζονται στον δημόσιο τομέα και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 19% των 
ερευνητών που εργάζονται στον δημόσιο 
τομέα[1]·
[1] She Figures 2009 - major findings and 
trends, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009

Or. pt

Τροπολογία 9
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία που έχει η 
τεχνολογία της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών (ICT) σε όλες τις 
καινοτόμους δραστηριότητες, συνιστά 
την προώθηση της εξάπλωσης της 

2. τονίζει τη σημασία που έχει η 
κατάρτιση και η διά βίου μάθηση για τη 
διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης του 
δυναμικού της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών (ICT) 
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χρήσης της ICT, προωθώντας την Ε&Α 
στον τομέα αυτό, ευνοώντας ανοικτούς 
κώδικες και διευκολύνοντας έτσι τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
ανάπτυξη εφαρμογών και νέων 
υπηρεσιών·

και από τις ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 10
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία που έχει η 
τεχνολογία της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών (ICT) σε όλες τις 
καινοτόμους δραστηριότητες, συνιστά την 
προώθηση της εξάπλωσης  της χρήσης της 
ICT, προωθώντας την Ε&Α στον τομέα 
αυτό, ευνοώντας ανοικτούς κώδικες και 
διευκολύνοντας έτσι τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των πολιτών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
ανάπτυξη εφαρμογών και νέων υπηρεσιών·

2. τονίζει τη σημασία που έχει η 
τεχνολογία της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών (ICT) σε όλες τις 
καινοτόμους δραστηριότητες, συνιστά την 
προώθηση της εξάπλωσης  της χρήσης της 
ICT, προωθώντας την Ε&Α στον τομέα 
αυτό, ευνοώντας ανοικτούς κώδικες, 
αναπτύσσοντας πολιτική καινοτομίας 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 
χρηστών και διευκολύνοντας έτσι τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
ανάπτυξη εφαρμογών και νέων υπηρεσιών·

Or. fi

Τροπολογία 11
Marielle Gallo, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία που έχει η 
τεχνολογία της πληροφορίας και των 

2. τονίζει τη σημασία που έχει η 
τεχνολογία της πληροφορίας και των 
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επικοινωνιών (ICT) σε όλες τις 
καινοτόμους δραστηριότητες, συνιστά την 
προώθηση της εξάπλωσης της χρήσης της 
ICT, προωθώντας την Ε&Α στον τομέα 
αυτό, ευνοώντας ανοικτούς κώδικες και 
διευκολύνοντας έτσι τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των πολιτών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
ανάπτυξη εφαρμογών και νέων υπηρεσιών·

επικοινωνιών (ICT) σε όλες τις 
καινοτόμους δραστηριότητες, συνιστά την 
προώθηση της εξάπλωσης της χρήσης της 
ICT, προωθώντας την Ε&Α στον τομέα 
αυτό, ευνοώντας ανοικτούς κώδικες και 
διευκολύνοντας έτσι τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των πολιτών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
ανάπτυξη εφαρμογών και νέων υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι η υποστήριξη προς 
επιχειρήσεις που παράγουν περιεχόμενο 
μέσω της χρήσης ICT θα συμβάλει 
επίσης στη δημιουργία και στη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 12
Edite Estrela, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην 
Ε&Α έχουν την τάση να μειώνονται σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης, αν και 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εταιρείες και τα 
κράτη μέλη που επενδύουν περισσότερο 
κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων 
είναι αυτά που κερδίζουν τα μεγαλύτερα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της αγοράς·

Or. pt

Τροπολογία 13
Edite Estrela, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει τη σημασία της στήριξης της 
δημιουργίας και ανάπτυξης καινοτόμων 
επιχειρήσεων, συνδυάζοντας δημόσιες 
και ιδιωτικές ενισχύσεις, οι οποίες 
συμπληρώνονται από μηχανισμούς 
κεφαλαίου κινδύνου και τεχνική βοήθεια 
ως προς την υλοποίηση των έργων·

Or. pt

Τροπολογία 14
Edite Estrela, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Rovana Plumb, Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. υπογραμμίζει ότι οι περισσότερες από 
τις πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν 
την καινοτομία προέρχονται από τον 
επιχειρηματικό κόσμο, και συνεπώς είναι 
ζωτικής σημασίας η στενότερη 
συνεργασία με πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα·

Or. pt

Τροπολογία 15
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά τη συμμετοχή όλων των 
πολιτών στην καινοτομία παρέχοντάς τους 
τη δυνατότητα να καινοτομήσουν, 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ένα πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

3. συνιστά τη συμμετοχή όλων των 
πολιτών στην καινοτομία παρέχοντάς τους 
τη δυνατότητα να καινοτομήσουν 
προκειμένου να αναπτύξουν 
επιχειρηματικό πνεύμα, υποστηρίζει την 
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κοινωνικής καινοτομίας καθώς και την 
πρότασή της να καταστεί η κοινωνική 
καινοτομία κεντρική προτεραιότητα στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

πρόταση της Επιτροπής για ένα πιλοτικό 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής 
καινοτομίας καθώς και την πρότασή της να 
καταστεί η κοινωνική καινοτομία κεντρική 
προτεραιότητα στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

Or. en

Τροπολογία 16
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά τη συμμετοχή όλων των 
πολιτών στην καινοτομία παρέχοντάς τους 
τη δυνατότητα να καινοτομήσουν, 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ένα πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
κοινωνικής καινοτομίας καθώς και την 
πρότασή της να καταστεί η κοινωνική 
καινοτομία κεντρική προτεραιότητα στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

3. συνιστά τη συμμετοχή όλων των 
πολιτών στην καινοτομία παρέχοντάς τους 
τη δυνατότητα να καινοτομήσουν, 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ένα πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
κοινωνικής καινοτομίας καθώς και την 
πρότασή της να καταστεί η κοινωνική 
καινοτομία κεντρική προτεραιότητα στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·
θεωρεί ότι η πολιτική καινοτομίας πρέπει 
να εξετάζεται ευρέως, όχι απλώς ως 
τεχνολογική καινοτομία, αλλά –
περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα– ως 
κοινωνική καινοτομία και καινοτομία 
στην παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλει 
στην καλύτερη οργάνωση της 
συνεργασίας μεταξύ των ατόμων και που 
συνεισφέρει στην άμεση παραγωγή 
υπηρεσιών, αλλά και που βοηθά επίσης 
στη βιομηχανική παραγωγή, η οποία είναι 
σε αναζήτηση καλύτερης οργάνωσης της 
εργασίας και ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων που πρέπει να 
επιτευχθούν με τη βοήθεια νέων 
υπηρεσιών·

Or. fi
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Τροπολογία 17
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά τη συμμετοχή όλων των 
πολιτών στην καινοτομία παρέχοντάς τους 
τη δυνατότητα να καινοτομήσουν, 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ένα πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
κοινωνικής καινοτομίας καθώς και την 
πρότασή της να καταστεί η κοινωνική 
καινοτομία κεντρική προτεραιότητα στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

3. συνιστά τη συμμετοχή όλων των 
πολιτών στην καινοτομία παρέχοντάς τους 
τη δυνατότητα να καινοτομήσουν, 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ένα πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
κοινωνικής καινοτομίας καθώς και την 
πρότασή της να καταστεί η κοινωνική 
καινοτομία κεντρική προτεραιότητα στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·
ζητεί να προστεθεί μια δεύτερη 
προτεραιότητα στο ΕΚΤ όσον αφορά την 
ανάγκη επένδυσης στις δεξιότητες, την 
απασχόληση, την κατάρτιση και τις 
δραστηριότητες επανακατάρτισης με 
στόχο τη δημιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας σε μια πιο 
βιώσιμη οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη 
την ενεργειακή απόδοση και την 
αποδοτική χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 18
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενότερα με τα κράτη μέλη προκειμένου 
να καταρτίσει μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις όσον αφορά 
τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά 
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εργασίας και να ενθαρρύνει τη σύμπραξη 
μεταξύ πανεπιστημίων και του 
επιχειρηματικού κλάδου για την 
προώθηση της μετάβασης των νέων στην 
αγορά εργασίας, βοηθώντας παράλληλα 
στη δημιουργία μιας καινοτόμου 
κοινωνίας της γνώσης, στην ανάπτυξη 
της εφαρμοσμένης έρευνας και στη 
δημιουργία βελτιωμένων προοπτικών της 
αγοράς εργασίας για τους αποφοίτους·

Or. en

Τροπολογία 19
Edite Estrela, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. διαπιστώνει ότι, παρά την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στους τομείς 
της έρευνας και της τεχνολογίας, τα 
τελευταία δεδομένα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δείχνουν ότι κατά μέσο όρο το 
ποσοστό των γυναικών που κατέχουν 
κορυφαίες ακαδημαϊκές θέσεις είναι μόνο 
19%, μολονότι οι γυναίκες αποτελούν 
περισσότερο από το ήμισυ των 
πανεπιστημιακών φοιτητών·[1]
[1] She Figures 2009 - major findings and 
trends, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009

Or. pt

Τροπολογία 20
Edite Estrela, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την 
ύπαρξη ειδικών κατευθυντήριων 
γραμμών που να ενσωματώνουν τα 
θέματα ισότητας των φύλων στη 
δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που 
απαιτεί την κατάλληλη κατάρτιση του 
ανθρώπινου δυναμικού·

Or. pt

Τροπολογία 21
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι σε περιόδους κρίσης 
είναι ουσιώδους σημασίας να 
προσελκυστούν οι νέοι σε πράσινες θέσεις 
εργασίας νέου τύπου και να διασφαλιστεί 
ότι τα προγράμματα δεξιοτήτων 
προωθούν την πρόσβαση των νέων στην 
αγορά εργασίας, ούτως ώστε οι νέοι να 
μπορούν να επωφεληθούν από το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
για την καταπολέμηση της υψηλής 
ανεργίας μεταξύ των πολιτών ηλικίας 
κάτω των 25 ετών και προκειμένου για 
την αξιοποίηση των δεξιοτήτων της νέας 
γενιάς όσον αφορά τη χρήση νέων 
τεχνολογιών·

Or. en



AM\857704EL.doc 15/26 PE458.657v02-00

EL

Τροπολογία 22
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανόδου του 
επιπέδου κατάρτισης, ιδίως της δια βίου 
μάθησης και την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων κατάρτισης προκειμένου 
να ενισχυθεί η ικανότητα για καινοτομία 
και το επιχειρηματικό πνεύμα·

4. ενθαρρύνει την αντιμετώπιση της 
έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα των 
επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών· τονίζει 
τη σημασία της ανόδου του επιπέδου 
κατάρτισης, ιδίως της διά βίου μάθησης 
και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
κατάρτισης προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητα για καινοτομία και το 
επιχειρηματικό πνεύμα·

Or. en

Τροπολογία 23
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανόδου του 
επιπέδου κατάρτισης, ιδίως της δια βίου 
μάθησης και την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων κατάρτισης προκειμένου 
να ενισχυθεί η ικανότητα για καινοτομία 
και το επιχειρηματικό πνεύμα·

4. τονίζει τη σημασία της ανόδου της 
ποιότητας της κατάρτισης, της 
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση και στην 
επαγγελματική κατάρτιση και της 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων κατάρτισης 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα για 
καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα·

Or. en

Τροπολογία 24
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανόδου του 
επιπέδου κατάρτισης, ιδίως της δια βίου 
μάθησης και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων κατάρτισης προκειμένου 
να ενισχυθεί η ικανότητα για καινοτομία 
και το επιχειρηματικό πνεύμα·

4. τονίζει τη σημασία της ανόδου του 
επιπέδου κατάρτισης, ιδίως της διά βίου 
μάθησης και την ανάπτυξη όλων των  
δραστηριοτήτων κατάρτισης σε όλα τα 
επίπεδα κατάρτισης και με τρόπο 
καλύτερο από ό,τι επί του παρόντος
προκειμένου να ενισχυθεί η 
δημιουργικότητα, η ικανότητα για 
καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα·

Or. fi

Τροπολογία 25
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανόδου του 
επιπέδου κατάρτισης, ιδίως της δια βίου 
μάθησης και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων κατάρτισης προκειμένου 
να ενισχυθεί η ικανότητα για καινοτομία 
και το επιχειρηματικό πνεύμα·

4. τονίζει τη σημασία της ανόδου του 
επιπέδου κατάρτισης, ιδίως της διά βίου 
μάθησης και της συνεχούς κατάρτισης 
των απασχολούμενων, δημιουργώντας 
μορφές πρόσβασης και ανάπτυξης των 
πρωτοβουλιών ένταξης και 
καταπολέμησης των διακρίσεων σε 
βάρος των γυναικών. Οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες θα πρέπει οπωσδήποτε να 
δίνουν προτεραιότητα σε ανειδίκευτους 
εργαζόμενους, σε εργαζόμενους που 
κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργασίας 
λόγω εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή που 
έχουν απολυθεί γιατί δεν διαθέτουν τις 
ικανότητες που απαιτούν οι 
αναδιαρθρώσεις και οι μετατροπές. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη για
ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατάρτισης 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα για 
καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα·

Or. it
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Τροπολογία 26
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία της ανόδου του 
επιπέδου διά βίου μάθησης και της 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων κατάρτισης 
για όλους προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητα για οικολογική καινοτομία και 
επιχειρηματικό πνεύμα και να 
διασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό 
μπορεί να προσαρμόσει τις δεξιότητές 
του στις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
μιας πιο βιώσιμης οικονομίας βασισμένης 
σε συστήματα κατάρτισης με βάση τις 
ικανότητες· καλεί τα κράτη μέλη, τους 
εργοδότες και τους εργαζομένους να 
αναγνωρίσουν τη διαχείριση δεξιοτήτων, 
την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση 
για την καινοτομία ως κοινή ευθύνη, 
όπως αναγνωρίζεται στη συμφωνία 
πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων του 
2002 για τη διά βίου μάθηση· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει μια ένατη 
βασική ικανότητα σχετικά με το 
περιβάλλον, την αλλαγή του κλίματος και 
την αειφόρο ανάπτυξη –που είναι 
ουσιώδους σημασίας σε μια κοινωνία της 
γνώσης– στο πλαίσιο της διά βίου 
μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 27
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία απλοποίησης των 
κανόνων και των διαδικασιών 
πρόσβασης σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
έρευνας·

Or. it

Τροπολογία 28
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία δημιουργίας, τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
ευνοϊκών συνθηκών και παροχής 
κινήτρων για την ενίσχυση της 
συμμετοχής σε διδακτορικές σπουδές, 
αλλά και τη συμμετοχή σε καινοτόμες 
έρευνες έτσι ώστε να αποτραπεί το 
φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων και η 
ΕΕ να επωφεληθεί ουσιαστικά, 
ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητά
της μέσω προηγμένων, καινοτόμων 
ερευνών και μελετών·

Or. el

Τροπολογία 29
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει τη σημασία 
ενσωμάτωσης της καινοτομίας τόσο στην 
εκπαίδευση γενικότερα, όσο και στη διά
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βίου μάθηση με σκοπό τη δημιουργία 
ενός εργατικού δυναμικού ικανού να 
ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες μιας αειφόρου και καινοτόμου 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που 
θα προσφέρει νέες, ποιοτικές και 
βιώσιμες θέσεις απασχόλησης·

Or. el

Τροπολογία 30
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί 
επειγόντως ένας αποτελεσματικός 
ευρωπαϊκός χώρος έρευνας στο πλαίσιο 
του οποίου θα έπρεπε να καταργηθούν τα 
εμπόδια στην κινητικότητα των 
ερευνητών·

5. θεωρεί ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί 
επειγόντως ένας αποτελεσματικός 
ευρωπαϊκός χώρος έρευνας στο πλαίσιο 
του οποίου η συνεργασία θα βασίζεται 
κυρίως στην εθελοντική συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών, θα έπρεπε να 
καταργηθούν τα εμπόδια στην 
κινητικότητα των ερευνητών και να 
δημιουργηθούν προηγμένες ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές·

Or. fi

Τροπολογία 31
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί 
επειγόντως ένας αποτελεσματικός 
ευρωπαϊκός χώρος έρευνας στο πλαίσιο 
του οποίου θα έπρεπε να καταργηθούν τα 
εμπόδια στην κινητικότητα των 

5. θεωρεί ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί 
επειγόντως ένας αποτελεσματικός 
ευρωπαϊκός χώρος έρευνας στο πλαίσιο 
του οποίου θα έπρεπε να καταργηθούν τα 
εμπόδια στην κινητικότητα των ερευνητών 
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ερευνητών· και ότι για τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
δυναμικού των νέων κρατών μελών, θα 
έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
ερευνητές τους·

Or. en

Τροπολογία 32
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υποστηρίζει τον στόχο της αύξησης 
του αριθμού των ερευνητών στην ΕΕ 
κατά ένα εκατομμύριο έως το 2020 και 
παρατηρεί ότι μια τέτοια τεράστια 
επένδυση θα έχει σημαντικά 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην 
απασχόληση, ταυτόχρονα όμως θεωρεί 
ότι ο στόχος είναι πολύ φιλόδοξος και θα 
απαιτούσε τον καθορισμό στόχων για 
κάθε χώρα ξεχωριστά και εύστοχες 
προσπάθειες, ενώ ο δημόσιος τομέας δεν 
διαθέτει κατ’ ανάγκη επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους, ώστε αν και 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη αύξησης του 
αριθμού των θέσεων για ερευνητές σε 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των νέων ερευνητών 
θα απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα και 
πρέπει να δοθεί έμφαση όχι τόσο στον 
αριθμό των ερευνητών όσο στην 
καινοτομία τους, την ποιότητα της 
εκπαίδευσής τους, τον ευρωπαϊκό 
καταμερισμό της εργασίας στον τομέα 
της έρευνας, στους πόρους για την έρευνα 
και στην ποιότητα της έρευνας·

Or. fi
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Τροπολογία 33
Edite Estrela, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Rovana Plumb, Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι, δεδομένης της έλλειψης 
φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
στους τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί ότι κανένας φοιτητής δεν 
θα διακόπτει τις σπουδές του ή δεν θα 
περιορίζεται στην επιλογή εκπαιδευτικού 
ιδρύματος για οικονομικούς λόγους, ενώ 
είναι επίσης αναγκαίο να προωθείται η 
πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια τα οποία 
θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν εν μέρει 
από τα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία 34
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
της ΕΕ για την προσέλκυση νεαρών 
γυναικών στα επαγγέλματα του κλάδου 
των μαθηματικών, της πληροφορικής, 
των φυσικών επιστημών και της 
τεχνολογίας και για την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων που εξακολουθούν να 
κυριαρχούν σε αυτά τα επαγγέλματα· 
τονίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης και η 
παιδεία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
καταπολέμηση τέτοιων στερεοτύπων·

Or. en
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Τροπολογία 35
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη προαγωγής 
πολιτικών που θα συμβάλουν στην 
παραμονή των ερευνητών στα κράτη 
μέλη, προωθώντας ελκυστικές συνθήκες 
εργασίας στα δημόσια ιδρύματα έρευνας·

Or. it

Τροπολογία 36
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει τη σημασία της μείωσης 
της γραφειοκρατίας και των εμποδίων 
όσον αφορά την κινητικότητα των 
ερευνητών προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι μπορούν να φέρουν ιδέες και 
καινοτόμους λύσεις και τεχνολογίες από 
άλλες καινοτόμους οικονομίες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 37
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συνιστά να προωθηθεί επίσης η 
καινοτομία με κοινά διασυνοριακά 

6. συνιστά να προωθηθεί επίσης η 
καινοτομία προκειμένου να αξιοποιηθεί 



AM\857704EL.doc 23/26 PE458.657v02-00

EL

προγράμματα του δημόσιου τομέα, 
συντονίζοντας τη δημόσια 
χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ, κρατών 
μελών και περιφερειών με καλύτερο 
τρόπο από ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα, 
μειώνοντας τη σχετική γραφειοκρατία 
και με τη λήψη μέτρων για την 
προώθηση επενδύσεων σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις 
με δυνατότητες ανάπτυξης·

πλήρως το δυναμικό που προσφέρει όσον 
αφορά την αύξηση της 
απασχολησιμότητας και την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων των επιχειρήσεων σε μια 
νέα βιώσιμη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 38
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συνιστά να προωθηθεί επίσης η 
καινοτομία με κοινά διασυνοριακά 
προγράμματα του δημόσιου τομέα, 
συντονίζοντας τη δημόσια χρηματοδότηση 
σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και 
περιφερειών με καλύτερο τρόπο από ότι
συνέβαινε μέχρι σήμερα, μειώνοντας τη 
σχετική γραφειοκρατία και με τη λήψη 
μέτρων για την προώθηση επενδύσεων σε 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σε 
επιχειρήσεις με δυνατότητες ανάπτυξης·

6. συνιστά να προωθηθεί επίσης η 
καινοτομία με κοινά διασυνοριακά 
προγράμματα του δημόσιου τομέα, 
εξαλείφοντας τα νομοθετικά εμπόδια για 
τη χρήση δημοσίων συμβάσεων με στόχο 
την προώθηση της καινοτομίας, 
κινούμενοι προς την κατεύθυνση του 
καθορισμού ενός ελάχιστου στόχου για το 
ποσοστό των δημοσίων συμβάσεων που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
καινοτομίας και συντονίζοντας τη 
δημόσια χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ, 
κρατών μελών και περιφερειών με 
καλύτερο τρόπο από ό,τι συνέβαινε μέχρι 
σήμερα, μειώνοντας τη σχετική 
γραφειοκρατία, διευκολύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή ιδίως των ΜΜΕ, αυξάνοντας 
τη χρήση των δημοσίων δεδομένων, 
βελτιώνοντας την πρόσβαση στα 
πορίσματα της έρευνας και καθιστώντας 
ευχερέστερη την εκμετάλλευσή τους, και 
με τη λήψη μέτρων για την προώθηση 
επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου σε επιχειρήσεις με δυνατότητες 
ανάπτυξης·
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Or. fi

Τροπολογία 39
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. θεωρεί ότι η εμπορική εκμετάλλευση 
των πορισμάτων της έρευνας συντελείται 
υπερβολικά αργά ή ανεπαρκώς στην ΕΕ 
και συνιστά την ίδρυση «εκκολαπτηρίων 
επιχειρήσεων» τα οποία, αναζητώντας 
ενεργά καινοτομίες, θα βρίσκονται σε 
επαφή με την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και με ερευνητικά ιδρύματα και των 
οποίων η αποστολή θα είναι να προάγουν 
την εμπορική εκμετάλλευση των 
πορισμάτων της έρευνας, λόγου χάρη 
μέσω επιχειρηματικών επαφών ή με την 
παροχή βοήθειας για την εξεύρεση 
«επιχειρηματικών αγγέλων» ή κεφαλαίου 
εκκίνησης για τη σύσταση νέων 
επιχειρήσεων·

Or. fi

Τροπολογία 40
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
καινοτομίας με τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών αγοράς, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ζήτηση και η αγορά 
καινοτόμων προϊόντων·

Or. it
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Τροπολογία 41
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. παρατηρεί ότι τα ερευνητικά 
προγράμματα που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να 
στοχεύουν στην επίτευξη ουσιαστικών 
αποτελεσμάτων και ότι η 
παραγωγικότητα της εργασίας 
καινοτομίας θα πρέπει να μετράται με τη 
βοήθεια κατάλληλων δεικτών 
παρακολούθησης·

Or. fi

Τροπολογία 42
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι, για να επιτύχει πλήρως η 
πρωτοβουλία «Καινοτόμος Ευρώπη», 
είναι αναγκαία η εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης ως προς την 
εκπόνηση των πολιτικών και των μέσων 
που αφορούν την έρευνα και την 
καινοτομία, ο ενισχυμένος συντονισμός 
μεταξύ των οργάνων και η ευρεία και 
άμεση συμμετοχή όλων των σημαντικών 
παραγόντων στις επιλογές και στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

Or. it
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