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Τροπολογία 1
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η γρήγορη ανάπτυξη
προς την ένωση καινοτομίας και η έναρξη 
ενός πιλοτικού ευρωπαϊκού 
προγράμματος κοινωνικής καινοτομίας 
θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
παραγωγικότητα και θα συμβάλουν στην
αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

1. υπογραμμίζει ότι η πρόοδος προς μία
ένωση καινοτομίας, με την υποστήριξη 
συντονισμένων πρωτοβουλιών της 
Επιτροπής και τη σαφή δέσμευση των 
κρατών μελών, θα δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, και 
ιδιαίτερα τις καινοτόμους ΜΜΕ, θα 
υποστηρίξει δε σθεναρά τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και θα συμβάλει
στη νέα και αειφόρο οικονομική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 2
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η γρήγορη ανάπτυξη 
προς την ένωση καινοτομίας και η 
έναρξη ενός πιλοτικού ευρωπαϊκού 
προγράμματος κοινωνικής καινοτομίας 
θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην
παραγωγικότητα και θα συμβάλουν στην 
αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

1. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά συμβάλει θετικά στην
εφαρμογή στην πράξη των καινοτομιών 
και, ως εκ τούτου, στην ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό και 
αυξάνοντας το δυναμικό απορρόφησης 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών·
χαιρετίζει την ευρεία στρατηγική 
προσέγγιση της Επιτροπής η οποία 
συνδυάζει μέσα ελέγχου της προσφοράς 
και της ζήτησης με οριζόντια και 
τομεακά μέσα·
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Or. de

Τροπολογία 3
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την ανάγκη να θέσει η 
Επιτροπή τις ανησυχίες των πολιτών στο 
προσκήνιο της ένωσης καινοτομίας και 
να δρομολογήσει ένα ανοικτό διάλογο με 
τους σχετικούς φορείς υπέρ των 
δικαιωμάτων των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 4
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 3% 
υποδιαιρείται σε 2% (ιδιωτικός τομέας) 
συν 1% (δημόσιες δαπάνες)· επισημαίνει 
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
συγκεκριμένες ελλείψεις στο πεδίο των 
ιδιωτικών ερευνητικών δαπανών, που 
μπορούν να καλυφθούν μόνο με την 
αναπροσαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου που διέπει τις εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· 
υποστηρίζει, ιδιαίτερα, το έργο της 
Επιτροπής υπέρ της ανάπτυξης ενός νέου 
βασικού δείκτη για τις πραγματικές 
επιδόσεις της καινοτομίας ο οποίος θα 
είναι πιο διαφωτιστικό ς από τη μέτρηση 
των επιδόσεων με αριθμητικούς δείκτες·
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Τροπολογία 5
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής 
να βελτιώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο 
προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις 
να αναπτύξουν καινοτομία, ειδικά όσον
αφορά τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία 6
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι η τυποποίηση μπορεί 
επίσης να παίξει ένα σημαντικό ρόλο
στην προώθηση της καινοτομίας και της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε νέες αγορές· 
χαιρετίζει την επικείμενη σχετική 
πρόταση της Επιτροπής, και κυρίως την 
επέκταση της τυποποίησης στις 
υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 7
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. είναι πεπεισμένο ότι σε μία Ευρώπη 
μετά την κρίση, οποιαδήποτε στρατηγική 
για την ενιαία αγορά θα πρέπει να 
διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να 
προωθεί την κοινωνική συνοχή, να 
εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της αγοράς 
και να επικεντρώνεται στην καινοτομία· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για ένα πιλοτικό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα κοινωνικής καινοτομίας το 
οποίο θα διασφαλίζει ότι οι καινοτόμες 
ιδέες για την παραγωγή προϊόντων, 
υπηρεσιών και επιχειρηματικών 
μοντέλων θα συνδέονται, και, το 
σημαντικότερο, θα ανταποκρίνονται στις 
κοινωνικές ανάγκες των πολιτών και των 
καταναλωτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 8
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. πιστεύει ότι η καινοτομία και η 
δημιουργικότητα αποτελούν τους 
σημαντικότερους παράγοντες 
οικονομικής ανάκαμψης για την Ένωση,
και ότι η σημασία της μετατροπής των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
επιτευγμάτων της Ένωσης σε νέα αγαθά 
και υπηρεσίες δεν θα πρέπει να 
υποτιμηθεί· προσβλέπει στη χορήγηση 
από την Επιτροπή επαρκών κεφαλαίων 
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για την Ε&Α στους επόμενους 
προϋπολογισμούς της Ένωσης, ούτως 
ώστε να εξασφαλισθεί η αειφόρος 
οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία 
θέσεων εργασίας, η μεγιστοποίηση των 
κοινωνικών παροχών, καθώς και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που 
απαιτείται ώστε η Ευρώπη να ξεπεράσει 
άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία 9
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υποστηρίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναζωογονήσει την 
παραμελημένη πνευματική ιδιοκτησία· 
πιστεύει ότι ένας τρόπος να το επιτύχει 
είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Ταμείου για τα Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα δημιουργήσει 
ομαδοποιήσεις των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας μέσω ενός συστήματος 
αδειών, προς όφελος των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των καινοτόμων 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στις 2. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στις
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ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις
πρόσβαση σε προσιτούς χρηματοδοτικούς 
πόρους, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες 
συμμετοχής στα διάφορα σχέδια 
καινοτομίας· προτρέπει την Επιτροπή να 
λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
βελτίωση της λειτουργίας των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, 
επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που 
προωθούν σχέδια καινοτομίας·

ταχέως αναπτυσσόμενες και καινοτόμους
ΜΜΕ πρόσβαση σε προσιτούς 
χρηματοδοτικούς πόρους, με την 
εξασφάλιση συστημάτων εγγυήσεων 
πιστώσεων και δανείων· εκτιμά ότι είναι
αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα 
προγράμματα σε εθνικό επίπεδο και 
επίπεδο ΕΕ, και χαιρετίζει το σημαντικό 
ρόλο που διαδραμάτισαν τα δάνεια της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς 
τις ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης 
των ευρωπαϊκών αγορών 
επιχειρηματικών κεφαλαίων με τη 
δημιουργία περισσότερων επενδυτικών 
κινήτρων για τους ιδιώτες επενδυτές, την 
εξάλειψη των φραγμών στη διασυνοριακή 
λειτουργία των ταμείων επιχειρηματικών 
κεφαλαίων και τη διευκόλυνση της 
εισαγωγής των καινοτόμων επιχειρήσεων 
στα χρηματιστήρια· προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει άμεσα τα απαραίτητα 
μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ
απλοποιώντας τις πολύπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες και αυξάνοντας 
τους πόρους που προορίζονται για 
χρηματοδότηση, κυρίως δε για το 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία (CIP)·

Or. de

Τροπολογία 11
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στις 
ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις 
πρόσβαση σε προσιτούς χρηματοδοτικούς 
πόρους, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες 
συμμετοχής στα διάφορα σχέδια 

2. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στις 
ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις 
πρόσβαση σε προσιτούς χρηματοδοτικούς 
πόρους, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες 
συμμετοχής στα διάφορα σχέδια 
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καινοτομίας· προτρέπει την Επιτροπή να 
λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
βελτίωση της λειτουργίας των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ,
επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που 
προωθούν σχέδια καινοτομίας·

καινοτομίας· προτρέπει την Επιτροπή να 
λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
βελτίωση της λειτουργίας των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ,
ιδίως όσον αφορά την επιλογή των 
κατάλληλων επιχειρήσεων, και να 
διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ και 
των μικρών επιχειρήσεων που υιοθετούν 
καινοτόμους προσεγγίσεις·

Or. de

Τροπολογία 12
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στις 
ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις 
πρόσβαση σε προσιτούς χρηματοδοτικούς 
πόρους, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες 
συμμετοχής στα διάφορα σχέδια 
καινοτομίας· προτρέπει την Επιτροπή να 
λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
βελτίωση της λειτουργίας των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, 
επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που 
προωθούν σχέδια καινοτομίας·

2. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης, 
τόνωσης και εξασφάλισης της 
χρηματοδότησης για τη έρευνα, την
ανάπτυξη και την καινοτομία στην ΕΕ·
τονίζει, ιδιαιτέρως, την ανάγκη να 
παρασχεθεί στις ΜΜΕ και στις μικρές 
επιχειρήσεις πρόσβαση σε προσιτούς 
χρηματοδοτικούς πόρους, προσφέροντας 
επιπλέον ευκαιρίες συμμετοχής στα 
διάφορα σχέδια καινοτομίας· προτρέπει 
την Επιτροπή να λάβει άμεσα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της 
λειτουργίας των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ, επιβραβεύοντας τις 
επιχειρήσεις που προωθούν σχέδια 
καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του ιδίως 
για την έλλειψη χρηματοδότησης για 
σημαντικά μέσα έρευνας, καινοτομίας και 
ανάπτυξης που έχουν ήδη εγκριθεί όπως 
το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (σχέδιο SET)·

Or. en
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Τροπολογία 13
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι επαγγελματίες του ακαδημαϊκού 
χώρου αντιμετωπίζουν ακόμη δυσκολίες 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων όπως προβλήματα που 
αφορούν τη μεταφορά των συντάξεων· 
τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός 
συστήματος που θα ενθαρρύνει δυναμικά 
την κινητικότητα των ερευνητών και των 
επιστημόνων μεταξύ των ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων και των ακαδημαϊκών 
κέντρων· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
κινητοποιήσει την ανταλλαγή της γνώσης 
και θα αποβεί κυρίως προς όφελος της
καινοτομίας, και της ανάπτυξης μίας 
ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης·

Or. en

Τροπολογία 14
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί η πιλοτική ευρωπαϊκή 
σύμπραξη καινοτομίας για την παράταση 
του επαγγελματικού βίου και την υγιή 
γήρανση να συμπεριλάβει όλους τους 
σχετικούς τομείς της πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως δε την 
προστασία των καταναλωτών και τις 
πολιτικές ενημέρωσης, συμβάλλοντας, 
κατ' αυτόν τον τρόπο, συνολικά στο 
γενικό στόχο της σύμπραξης ο οποίος 
είναι η παροχή της δυνατότητας στους 
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πολίτες έως το 2020 να παραμείνουν 
επαγγελματικά δραστήριοι, ανεξάρτητοι 
και υγιείς·

Or. en

Τροπολογία 15
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει σθεναρά την δρομολόγηση 
ενός σχεδίου δράσης για την 
οικοκαινοτομία που θα επικεντρώνεται 
στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
θα απασχολούν νέους ανθρώπους·

3. αναγνωρίζει ότι η εναρμόνιση των 
κανόνων για τα προϊόντα στην εσωτερική 
αγορά, για παράδειγμα στον τομέα της 
οικοκαινοτομίας, αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση για την εισαγωγή 
καινοτόμων προϊόντων· καλεί την 
Επιτροπή στις εκθέσεις αξιολόγησής της, 
να εκτιμήσει προσεκτικά τις επιπτώσεις 
της περαιτέρω εναρμόνισης της 
οικοκαινοτομίας επί της 
ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης και του 
περιβάλλοντος, και να λάβει υπόψη τις 
ανάγκες των ΜΜΕ·

Or. de

Τροπολογία 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει σθεναρά την δρομολόγηση 
ενός σχεδίου δράσης για την 
οικοκαινοτομία που θα επικεντρώνεται 
στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές, οι οποίες 

διαγράφεται
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θα απασχολούν νέους ανθρώπους·

Or. en

Τροπολογία 17
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει σθεναρά την δρομολόγηση 
ενός σχεδίου δράσης για την 
οικοκαινοτομία που θα επικεντρώνεται 
στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
θα απασχολούν νέους ανθρώπους·

3. υποστηρίζει σθεναρά την δρομολόγηση 
ενός σχεδίου δράσης για την 
οικοκαινοτομία που θα επικεντρώνεται 
στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
θα απασχολούν νέους ανθρώπους· τονίζει 
ότι η καινοτομίας της πράσινης 
τεχνολογίας παρέχει την ευκαιρία 
επιτάχυνσης της μετάβασης προς μία πιο 
αειφόρο οικονομία και δημιουργίας
περισσότερων θέσεων απασχόλησης, και 
ότι τα υψηλού επιπέδου κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και προστασίας του 
καταναλωτή πρότυπα θα ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 18
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει σθεναρά την δρομολόγηση 
ενός σχεδίου δράσης για την 
οικοκαινοτομία που θα επικεντρώνεται 
στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις σε
αστικές και αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
θα απασχολούν νέους ανθρώπους·

3. υποστηρίζει σθεναρά την δρομολόγηση 
ενός σχεδίου δράσης για την 
οικοκαινοτομία που θα επικεντρώνεται 
στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις τόσο 
στις αστικές όσο και στις αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές, με τη βοήθεια 
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του οποίου οι επιχειρήσεις θα 
ενθαρρύνονται από τον δημόσιο τομέα 
για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων 
στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 19
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει σθεναρά την δρομολόγηση 
ενός σχεδίου δράσης για την 
οικοκαινοτομία που θα επικεντρώνεται 
στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
θα απασχολούν νέους ανθρώπους·

3. προτρέπει την Επιτροπή, κατά το 
σχεδιασμό της τελικής εκδοχής της 
πράξης για την ενιαία αγορά, να εξετάσει 
το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης μίας 
στρατηγικής για τη δημιουργία μιας 
αειφόρου ενιαίας αγοράς στη βάση του 
άρθρου 11 της ΣΛΕΕ, με την ανάπτυξη 
μιας περιεκτικής, χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, πράσινης και βασιζόμενης στη 
γνώση οικονομίας, περιλαμβάνοντας 
μέτρα για την προώθηση της Ε&Α και 
της καινοτομίας σε καθαρότερες 
τεχνολογίες· υποστηρίζει σθεναρά την 
δρομολόγηση ενός σχεδίου δράσης για την 
οικοκαινοτομία που θα επικεντρώνεται 
στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
θα απασχολούν νέους ανθρώπους·

Or. en

Τροπολογία 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της 
απλοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, 
ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της 
απλοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, 
ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·
υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
ικανότητας των ΜΜΕ στον τομέα του 
σχεδιασμού έργων και της εκπόνησης 
προτάσεων, μέσω της παροχής τεχνικής 
βοήθειας και των κατάλληλων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 21
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της
απλοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας,
ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

4. τονίζει τη σημασία της απλοποίησης των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας και της διευκόλυνσης των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών όσον 
αφορά τη διαδικασία επιδοτήσεων, ώστε 
να αυξηθούν τα κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 22
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της 
απλοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, 
ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της 
απλοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, 
ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ· τονίζει ότι 
οι απλοποιημένες διαδικασίες θα 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και 
αποδοτική χρήση της δημόσιας 
χρηματοδότησης και θα αποφύγουν τη 
δαπάνηση πόρων σε πολύπλοκες 
ρυθμίσεις, διοικητικό φόρτο και 
δυσανάλογους ελέγχους·

Or. en

Τροπολογία 23
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της 
απλοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, 
ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της 
απλοποίησης των διοικητικών 
διαδικασιών για την υποβολή 
υποψηφιότητας για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, 
ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της 
απλοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας,
ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

4. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης της 
απλοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας,
όπου είναι απαραίτητο, και αύξησης της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, που θα 
πρέπει να θεωρηθούν ως δάνεια τα οποία 
θα αποπληρωθούν σε περίπτωση 
επιτυχίας·

Or. nl

Τροπολογία 25
Mitro Repo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
ομαλώς λειτουργούντος κοινοτικού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τη 
δημιουργία μίας εσωτερικής αγοράς 
έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τη 
σημασία της τυποποίησης για την 
ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 26
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία εναλλακτικών 
μορφών χρηματοδότησης για τις 
καινοτόμους επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την 
ανάπτυξη, κυρίως για τη χρηματοδότηση 
σχεδίων που στοχεύουν στην 
εμπορικοποίηση των αποτελεσμάτων της 
Ε&Α σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια 
και τα ακαδημαϊκά κέντρα· υποστηρίζει, 
ιδιαιτέρως, τη δημιουργία 
πανευρωπαϊκών μέσων επιχειρηματικού 
κεφαλαίου, με τη συμμετοχή επενδύσεων 
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο 
αποτελεσματικού χρηματοδοτικού 
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ υψηλού 
αναπτυξιακού δυναμικού και τις 
καινοτόμους ΜΜΕ, και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συνεργασθεί με τις ΕΤΕ, 
ΕΤΕπ και τις ειδικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών ώστε να δρομολογηθεί ως 
προτεραιότητα αυτό το έργο·

Or. en

Τροπολογία 27
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις 
προσπάθειες του δημόσιου τομέα για 
υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, που 
θα περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση νέων 
τεχνολογιών και διαδικασιών, και τη 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στη 
δημόσια διοίκηση, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της γραφειοκρατίας και την 
υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον 
πολίτη·

5. προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις 
προσπάθειες του δημόσιου τομέα για 
υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, που 
θα περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση νέων 
τεχνολογιών και διαδικασιών,
παραδείγματος χάριν στον τομέα των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών 
στη δημόσια διοίκηση, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της γραφειοκρατίας και την 
υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον 
πολίτη·

Or. de
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Τροπολογία 28
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις 
προσπάθειες του δημόσιου τομέα για 
υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, που 
θα περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση
νέων τεχνολογιών και διαδικασιών, και τη 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στη 
δημόσια διοίκηση, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της γραφειοκρατίας και την 
υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον 
πολίτη·

5. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες του 
δημόσιου τομέα για υιοθέτηση καινοτόμων 
προσεγγίσεων όσον αφορά την 
ηλεκτρονική διοίκηση, όπως π.χ. τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, και 
ενθαρρύνει τις δημόσιες διοικήσεις να 
κάνουν πλήρη χρήση των νέων 
τεχνολογιών και διαδικασιών, και να 
διαδώσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές
στη δημόσια διοίκηση, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της γραφειοκρατίας και την 
υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον 
πολίτη και τον καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις 
προσπάθειες του δημόσιου τομέα για 
υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, που 
θα περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση 
νέων τεχνολογιών και διαδικασιών, και 
τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών
στη δημόσια διοίκηση, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της γραφειοκρατίας και την 
υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον 
πολίτη·

5. προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις 
προσπάθειες του δημόσιου τομέα για 
υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων και 
να δρομολογήσει ένα νέο πρόγραμμα 
έρευνας για την καινοτομία στον δημόσιο 
τομέα εντός του προγραμματιζόμενου 
χρονοδιαγράμματος ώστε να εντοπίσει τις 
βέλτιστες τεχνολογίες και διαδικασίες και 
να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές στη 
δημόσια διοίκηση, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της γραφειοκρατίας και την 
υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον 
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πολίτη·

Or. it

Τροπολογία 30
Mitro Repo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αποτελέσει ο δημόσιος τομέας ένα 
παράδειγμα στην προώθηση των 
διασυνοριακών ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στην εσωτερική 
ψηφιακή αγορά·

Or. en

Τροπολογία 31
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων ως αναπόσπαστο 
τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα από την 
Επιτροπή, να διευκρινίσει τους σχετικούς 
κανόνες και να επιτρέψει σε όλες τις 
αναθέτουσες αρχές να κάνουν χρήση των 
προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων ως αναπόσπαστο 
τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα από την 
Επιτροπή, να διευκρινίσει τους σχετικούς 
κανόνες και να επιτρέψει σε όλες τις 
αναθέτουσες αρχές να κάνουν χρήση των 
προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων·
καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων καθώς και κριτηρίων για το 
θεμιτό εμπόριο και την καινοτομία στις 
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δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 32
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων ως αναπόσπαστο 
τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα από την 
Επιτροπή, να διευκρινίσει τους σχετικούς 
κανόνες και να επιτρέψει σε όλες τις 
αναθέτουσες αρχές να κάνουν χρήση των 
προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων ως αναπόσπαστο 
τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα από την 
Επιτροπή, ως τμήμα της γενικής 
αναθεώρησης του νομικού πλαισίου για 
τις δημόσιες συμβάσεις, να διευκρινίσει
και να απλοποιήσει τους σχετικούς 
κανόνες και να επιτρέψει σε όλες τις 
αναθέτουσες αρχές να κάνουν χρήση των 
προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 33
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων ως αναπόσπαστο 
τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα από την 
Επιτροπή, να διευκρινίσει τους σχετικούς
κανόνες και να επιτρέψει σε όλες τις 
αναθέτουσες αρχές να κάνουν χρήση των 
προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων·

6. θεωρεί ότι στο θέμα της προώθησης 
της καινοτομίας μέσω των δημόσιων 
συμβάσεων υπάρχει σημαντικό 
ανεκμετάλλευτο δυναμικό· καλεί συνεπώς
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα τη 
χρήση προ-εμπορικών δημοσίων 
συμβάσεων ως αναπόσπαστο τμήμα της 
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στρατηγικής της ΕΕ για την καινοτομία·
τονίζει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να 
δεσμευτούν πιο δυναμικά στη διαδικασία 
σχεδιασμού νέων καινοτόμων λύσεων για 
την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών υπηρεσιών· ζητεί,
ειδικότερα από την Επιτροπή, να 
απλοποιήσει, και, όπου κριθεί 
απαραίτητο, να εισάγει πιο ευέλικτους
κανόνες όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις και τους κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις, ώστε οι αναθέτουσες
αρχές να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη
χρήση των προ-εμπορικών δημοσίων 
συμβάσεων ως εργαλείο υποστήριξης της 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 34
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων ως αναπόσπαστο 
τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα από την 
Επιτροπή, να διευκρινίσει τους σχετικούς 
κανόνες και να επιτρέψει σε όλες τις 
αναθέτουσες αρχές να κάνουν χρήση των 
προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων ως αναπόσπαστο 
τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα από την 
Επιτροπή, να διευκρινίσει τους σχετικούς 
κανόνες και να υποστηρίξει τις 
αναθέτουσες αρχές να προβούν σε μια πιο 
διαφανή χρήση των προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη 
των κανόνων του ανταγωνισμού που 
ισχύουν·

Or. de
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Τροπολογία 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων ως αναπόσπαστο 
τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα από την 
Επιτροπή, να διευκρινίσει τους σχετικούς 
κανόνες και να επιτρέψει σε όλες τις 
αναθέτουσες αρχές να κάνουν χρήση των 
προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
να ενθαρρύνουν τη χρήση προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινής 
διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων και 
των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, 
αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στην 
τήρηση των κανόνων προστασίας των 
δεδομένων, ως αναπόσπαστο τμήμα της 
στρατηγικής της ΕΕ για την καινοτομία
και με ιδιαίτερη μνεία στις δημόσιες 
συμβάσεις που αφορούν συμπράξεις 
καινοτομίας· ζητεί, ειδικότερα από την 
Επιτροπή, να διευκρινίσει τους σχετικούς 
κανόνες παρέχοντας κατευθυντήριες 
γραμμές που θα επιτρέψουν σε όλες τις 
δημόσιες αρχές να προβούν στη βέλτιστη 
δυνατή χρήση των προ-εμπορικών 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. it

Τροπολογία 36
Mitro Repo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις 
που απαιτούνται για τη δημιουργία μίας 
πλήρως λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς έως το 2015, δεδομένου ότι αυτό 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις 
συνθήκες πλαίσιο για την καινοτομία· 
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τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες πρέπει να 
είναι φιλόδοξες, ιδιαίτερα σε τομείς-
κλειδιά όπως τα δικαιώματα του 
δημιουργού, τα τέλη ιδιωτικής 
αντιγραφής, το ηλεκτρονικό εμπόριο -
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για 
τον καταναλωτή στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο-, και τη χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα·

Or. en

Τροπολογία 37
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. χαιρετίζει το πρόγραμμα της 
Επιτροπής για την έρευνα και την 
καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις με 
στόχο τον εντοπισμό των προκλήσεων 
στον δημόσιο τομέα που αφορούν την 
τεχνολογία, και τη χρηματοδότηση 
σχεδίων Ε&Α για την ανάπτυξη νέων 
λύσεων τόσο σε παλαιά όσο και σε νέα 
προβλήματα, και καλεί την Επιτροπή να 
ασχοληθεί με το θέμα κατά 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν μια στρατηγική και 

διαγράφεται
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ένα ανοικτό διάλογο με στόχο την 
αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα βασικά αγαθά 
και υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, και 
να προωθήσουν προσιτά προϊόντα 
καινοτομίας χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο 
οι μισθοί.

Or. en

Τροπολογία 39
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν μια στρατηγική και 
ένα ανοικτό διάλογο με στόχο την 
αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τα βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, και να 
προωθήσουν προσιτά προϊόντα 
καινοτομίας χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι 
μισθοί.

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν ένα σχέδιο δράσης με στόχο 
την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα βασικά αγαθά 
και υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, και 
να προωθήσουν προσιτά προϊόντα 
καινοτομίας χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι 
μισθοί.

Or. de

Τροπολογία 40
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν μια στρατηγική και 
ένα ανοικτό διάλογο με στόχο την 
αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα βασικά αγαθά 
και υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, και 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θέσουν την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων για την προώθηση μίας ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς, στο κέντρο της πολιτικής 
καινοτομίας, δεδομένου ότι αυτό θα έχει 



AM\859447EL.doc 25/29 PE458.836v02-00

EL

να προωθήσουν προσιτά προϊόντα 
καινοτομίας χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο 
οι μισθοί.

ως αποτέλεσμα πιο ανταγωνιστικές τιμές 
για τους καταναλωτές, θα υποστηρίξει 
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, θα 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και θα παρουσιάσει νέες 
ευκαιρίες υπέρ της ανάπτυξης της ΕΕ σε 
πρωτοπόρους αγορές·

Or. en

Τροπολογία 41
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν μια στρατηγική και 
ένα ανοικτό διάλογο με στόχο την 
αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα βασικά αγαθά 
και υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, και 
να προωθήσουν προσιτά προϊόντα 
καινοτομίας χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο 
οι μισθοί.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 42
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν μια στρατηγική και ένα 
ανοικτό διάλογο με στόχο την 
αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τα βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, και να 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν μια στρατηγική και ένα 
ανοικτό διάλογο με στόχο την 
αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τα βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, και να 
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προωθήσουν προσιτά προϊόντα 
καινοτομίας χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο 
οι μισθοί·

προωθήσουν προσιτά προϊόντα 
καινοτομίας, υπηρεσίες και 
επιχειρηματικά μοντέλα με στόχο τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. nl

Τροπολογία 43
Catherine Soullie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί η 
δημόσια χρηματοδότηση για την 
καινοτομία· καλεί, προς τούτο, την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες 
που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις, και να καταστήσει πιο 
ευέλικτο το όριο του 50% για τη δημόσια 
συγχρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 44
Morten Løkkegaard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις 
επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία 
εκκίνησης· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τις δυνατότητες δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
επιχειρηματικών κεφαλαίων που θα 
προωθήσει την επένδυση σε αρχικό 
στάδιο στην "απόδειξη της ορθότητας",
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και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων πριν 
από την ίδια την εμπορική επένδυση·

Or. en

Τροπολογία 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα 
εκπαίδευσής τους, ιδιαίτερα στον 
επιστημονικό τομέα· ενθαρρύνει τη 
μεγαλύτερη διαβούλευση και τη 
στενότερη συνεργασία μεταξύ του 
επιχειρηματικού κόσμου και των 
πανεπιστημίων ώστε να εξασφαλισθεί ότι 
οι ικανότητες που αποκτούνται κατά τη 
διάρκεια των σπουδών αντιστοιχούν όσο 
το δυνατόν περισσότερο στις απαιτήσεις 
των διαφόρων τομέων της οικονομίας· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για 
τους ερευνητές και, για το σκοπό αυτό, 
υποστηρίζει το να καταστεί μόνιμο το 
ευρωπαϊκό σύστημα υποτροφιών (Marie 
Curie), δεδομένου ότι παίζει σημαντικό 
ρόλο στην ενθάρρυνση της κινητικότητας 
των ερευνητών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει την ανάγκη 
επιτάχυνσης και εκσυγχρονισμού του 
συστήματος καθορισμού προτύπων για 
τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας 
και την ενίσχυση της καινοτομίας στις 
γρήγορα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 47
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση το 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και τη 
δημιουργία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ενισχυμένης 
συνεργασίας·

Or. de

Τροπολογία 48
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. χαιρετίζει την προαναγγελθείσα 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
επιτάχυνση και εκσυγχρονισμό της 
έγκρισης των ευρωπαϊκών προτύπων, 
κυρίως όσον αφορά την απαραίτητη 
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προσαρμογή στην ιδιαίτερη δυναμική του 
τομέα ΤΠΕ και τη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε πρότυπα·

Or. de

Τροπολογία 49
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επιμένει στη σημασία επίτευξης ενός 
εύρυθμου ευρωπαϊκού χώρου έρευνας 
έως το 2014, με τη δημιουργία μιας 
πρωταρχικής δομής διακυβέρνησης, την 
προοδευτική ευθυγράμμιση των εθνικών 
προγραμμάτων, τον εκσυγχρονισμό των 
διοικητικών κανόνων και την ανάπτυξη 
της διασυνοριακής κινητικότητας για
τους ερευνητές·

Or. en


