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Τροπολογία 159
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα), μετά τον υπότιτλο 3 "Απλοποίηση, καταπολέμηση του 
κατακερματισμού, χρηματοδότηση και τυποποίηση"

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι σημαντικό ευκαιριακό 
κόστος συνδέεται με περισσότερο 
παραδοσιακούς τομείς δαπανών της ΕΕ 
και επισημαίνει την ανάγκη 
ευθυγράμμισης των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων της "ΕΕ 2020" με τη 
δημοσιονομική πολιτική· ζητεί, συνεπώς, 
τη διάθεση μεγαλύτερου ποσοστού από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την Ε&Α 
και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 160
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα), μετά τον υπότιτλο 3 "Απλοποίηση, καταπολέμηση του 
κατακερματισμού, χρηματοδότηση και τυποποίηση"

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επισημαίνει το σχετικά μικρό 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
Ε&Α&Κ σε σύγκριση με τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών, οι 
οποίοι καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
της δημόσιας χρηματοδότησης για την 
έρευνα· ζητεί, επομένως, να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στα χρηματοδοτικά 
μέσα με αντίκτυπο μόχλευσης στις 
εθνικές ερευνητικές δαπάνες, στις 
ιδιωτικές επενδύσεις και στη 
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, για την 
προώθηση του συντονισμού των 
προσπαθειών και την ώθηση των 
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επενδύσεων ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ευρωπαϊκές στοχοθετημένες 
επιδιώξεις·

Or. en

Τροπολογία 161
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
απλό και προσιτό σύστημα για την 
επίσπευση της καινοτομίας, να εστιάσει 
στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις και 
να αποτρέψει ενεργά τον κατακερματισμό 
και τη γραφειοκρατία·

13. καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει τα 
υφιστάμενα συστήματα ενισχύσεων και 
τις υποστηρικτικές δομές, ούτως ώστε να 
προσανατολιστεί προς ένα απλό και 
προσιτό σύστημα για την επίσπευση της 
καινοτομίας, να εστιάσει στις μείζονες 
κοινωνικές προκλήσεις και να αποτρέψει 
ενεργά τον κατακερματισμό και τη 
γραφειοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 162
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 
μονοαπευθυντική θυρίδα σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, δηλαδή μια υπηρεσία όπου 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδίως δε οι 
καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις) θα 
μπορούν να αιτούνται χρηματοδοτική 
ενίσχυση ή διασύνδεση με πιθανούς 
εταίρους·

14. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 
μονοαπευθυντική θυρίδα σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, δηλαδή μια υπηρεσία όπου 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδίως δε οι 
καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις) θα 
μπορούν να αιτούνται χρηματοδοτική 
ενίσχυση ή διασύνδεση με πιθανούς 
εταίρους· σε αυτό το πλαίσιο, το 
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υφιστάμενο μοντέλο των εθνικών 
σημείων επαφής για το 7ο ΠΠ λειτουργεί 
άρτια και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ως πρότυπο νέων μέσων διευκόλυνσης 
για άλλα προγράμματα χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 163
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 
μονοαπευθυντική θυρίδα σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, δηλαδή μια υπηρεσία όπου 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδίως δε οι 
καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις) θα 
μπορούν να αιτούνται χρηματοδοτική 
ενίσχυση ή διασύνδεση με πιθανούς 
εταίρους·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
καθώς και την εναλλακτική δυνατότητα 
να συστήσει μια μονοαπευθυντική θυρίδα 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δηλαδή 
μια υπηρεσία όπου όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (ιδίως δε οι καινοτόμες μικρές 
επιχειρήσεις) θα μπορούν να αιτούνται 
χρηματοδοτική ενίσχυση ή διασύνδεση με 
πιθανούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 164
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 
μονοαπευθυντική θυρίδα σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, δηλαδή μια υπηρεσία όπου 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδίως δε οι 
καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις) θα 
μπορούν να αιτούνται χρηματοδοτική 

14. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 
μονοαπευθυντική θυρίδα σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, δηλαδή μια υπηρεσία όπου 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδίως δε οι 
καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις) θα 
μπορούν να ζητούν πληροφόρηση και να
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ενίσχυση ή διασύνδεση με πιθανούς 
εταίρους·

αιτούνται χρηματοδοτική ενίσχυση ή 
διασύνδεση με πιθανούς εταίρους·

Or. el

Τροπολογία 165
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει την ανάγκη στήριξης των 
ΜΜΕ από το πρώτο στάδιο καινοτομίας 
έως το τέλος, ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να παρουσιάζουν καινοτομίες και να 
μπορούν να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 166
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τάσσεται υπέρ της κατάρτισης 
στρατηγικών για τη διεθνοποίηση 
συνεργατικών σχηματισμών που 
αποσκοπούν στη δημιουργία κατάλληλων 
συστημάτων στήριξης και καθοδήγησης 
των ΜΜΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 167
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. τονίζει την ανάγκη προβολής των 
ευρωπαϊκών συνεργατικών σχηματισμών 
και της αποτελεσματικότερης αποδοχής 
των επιτευγμάτων και των 
αποτελεσμάτων τους· είναι της άποψης 
ότι θα πρέπει να συσταθεί μία πλατφόρμα 
υπηρεσιών για καινοτόμες ΜΜΕ υπό τη 
μορφή συνδέσμου συνεργατικών 
σχηματισμών, η οποία θα συγκεντρώνει 
διάφορους συνεργατικούς σχηματισμούς 
και τεχνολογικά πάρκα από την Ευρώπη 
και ολόκληρο τον κόσμο (παραδείγματος 
χάριν, από την περιοχή της Μεσογείου)·

Or. fr

Τροπολογία 168
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών· ζητεί, 
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διοχετεύσει στην καινοτομία 
διαρθρωτική χρηματοδότηση και μέρος 
των κονδυλίων της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και των εσόδων από το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών· ζητεί, όπως 
και το Συμβούλιο, μια νέα ισορροπία 
μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου και 
μεταξύ ανάληψης κινδύνων και αποφυγής 
κινδύνων·

όπως και το Συμβούλιο, μια νέα ισορροπία 
μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου και 
μεταξύ ανάληψης κινδύνων και αποφυγής 
κινδύνων·

Or. ro

Τροπολογία 169
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
στηρίξει την καινοτομία μέσα και από τη
διαρθρωτική χρηματοδότηση και μέρος 
των κονδυλίων της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και των εσόδων από το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών· ζητεί, όπως και το 
Συμβούλιο, μια νέα ισορροπία μεταξύ
εμπιστοσύνης και ελέγχου και μεταξύ 
ανάληψης κινδύνων και αποφυγής 
κινδύνων, αναγνωρίζοντας ότι η έρευνα 
και η καινοτομία αποτελούν 
δραστηριότητες υψηλού ρίσκου χωρίς 
εγγυημένα αποτελέσματα·
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Τροπολογία 170
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
ενιαίο πλαίσιο πολιτικής με ενιαίους 
κανόνες και ποσοστά επιστροφής για 
παρεμφερείς κατηγορίες παραγόντων, να 
δημιουργήσει συνέργειες και να 
συγχωνεύσει προγράμματα υποστήριξης 
της Έρευνας & Ανάπτυξης & Καινοτομίας 
(Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι δυνατό, για 
παράδειγμα τα προγράμματα πλαίσιο, τις 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τα 
κοινά προγράμματα, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 171
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη να τηρήσουν 
τη δέσμευσή τους για τη διοχέτευση του 
50% των εσόδων από το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών στη χρηματοδότηση 
μέτρων που αφορούν το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
καινοτομίας· ζητεί, όπως και το 
Συμβούλιο, μια νέα ισορροπία μεταξύ 
εμπιστοσύνης και ελέγχου και μεταξύ 
ανάληψης κινδύνων και αποφυγής 
κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 172
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
ενιαίο πλαίσιο πολιτικής με ενιαίους 
κανόνες, το οποίο θα οδηγήσει σε μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
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υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 173
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, ενθαρρύνοντας την πιο 
ενεργό συμμετοχή του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, και
δημιουργώντας συνέργειες και 
συγχωνεύοντας προγράμματα υποστήριξης 
της Έρευνας & Ανάπτυξης & Καινοτομίας 
(Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι δυνατό, για 
παράδειγμα τα προγράμματα πλαίσιο, τις 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τα 
κοινά προγράμματα, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
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χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

και το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 174
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

Or. da
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Τροπολογία 175
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, 
μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης 
και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, δημιουργώντας συνέργειες 
και συγχωνεύοντας προγράμματα 
υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι 
δυνατό, για παράδειγμα τα προγράμματα 
πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, και να 
διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 176
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, νέα 
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ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και 
ελέγχου και μεταξύ ανάληψης κινδύνων 
και αποφυγής κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 177
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. εφιστά προσοχή στο γεγονός ότι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία καινοτομίας 
βρίσκονται αντιμέτωποι με διαφορετικές 
διαδικασίες και διαφορετικά κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τόσο στα ποικίλα 
ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και μεταξύ 
των τελευταίων και των εθνικών 
προγραμμάτων· τούτο οδηγεί σε 
γραφειοκρατία, υψηλό κόστος και 
σπατάλη χρόνου και ευκαιριών· ζητεί την 
ανάληψη κοινής δέσμευσης εκ μέρους 
της Επιτροπής και των κρατών μελών για 
την εφαρμογή μίας διαδικασίας 
απλοποίησης και σύγκλισης όσον αφορά 
τις διεργασίες επιλογής και τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας που χρησιμοποιούνται 
στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και 
καινοτομίας·

Or. ro

Τροπολογία 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξωτερική αξιολόγηση των 
μέσων καινοτομίας που έχουν 
δημιουργηθεί υπό το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο, όπως τεχνολογικές πλατφόρμες 
και κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες 
(ΚΤΠ), αξιολόγηση η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει δραστηριότητες, 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
προγράμματα και αποτελέσματα 
καινοτομίας (εφόσον υπάρχουν), καθώς 
και την οικονομική συμβολή δημόσιων 
και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 179
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επαναλαμβάνει την ανάγκη 
σημαντικής αύξησης των επενδύσεων, 
ιδιωτικών και δημόσιων, στην Ε&Α&Κ, 
προκειμένου η βιομηχανία της ΕΕ να 
παραμείνει τεχνολογικά πρωτοπόρα και 
να διατηρήσει την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της σε τομείς όπως οι 
μεταφορές και η ενεργειακή απόδοση· 
επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση 
της δημόσιας χρηματοδότησης για την 
Ε&Α&Κ, προκειμένου να δοθεί ώθηση 
στις ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 180
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί το μελλοντικό πρόγραμμα 
πλαίσιο να προωθήσει τη βέλτιστη χρήση 
των ερευνητικών πορισμάτων, 
συνδέοντάς τα με τη διαδικασία 
καινοτομίας μέσω της επέκτασης του 
πεδίου εφαρμογής της χρηματοδότησης 
έργων, ούτως ώστε να συμπεριλάβει τα 
στάδια επίδειξης και ανάπτυξης 
πρωτοτύπων·

Or. es

Τροπολογία 181
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης 
της συνδρομής για την υλοποίηση 
πολιτικών και προγραμμάτων που 
ενισχύουν τη συνέργεια στην αλυσίδα 
"υποδομές έρευνας και ανάπτυξης -
καινοτομία - δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης"·

Or. en

Τροπολογία 182
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. συνιστά την τροποποίηση της 
εντολής της ΕΤΕπ ώστε να προβλέπει την 
έκδοση δανείων και μετοχών για τη 
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χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας 
υψηλής εντάσεως κινδύνου και στενά 
συνυφασμένης με την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 183
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. τονίζει ότι η ευρέως διαδεδομένη 
νοοτροπία της αποφυγής κινδύνων στις 
δημόσιες αρχές, η οποία απορρέει από τη 
μεγάλη έμφαση που δίδεται στους 
δημοσιονομικούς και λογιστικούς 
ελέγχους, συνιστά φραγμό στην 
καινοτομία· επισημαίνει την ανάγκη να 
καλλιεργηθεί στις δημόσιες διοικητικές 
αρχές και στο ευρύτερο κοινό  μία 
νοοτροπία υπέρ της μάθησης, της 
ανάληψης κινδύνων και της 
οικειοποίησης μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 184
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. η διοικητική και χρηματοοικονομική 
απλοποίηση των διαδικασιών δημόσιας 
χρηματοδότησης, ειδικότερα στα 
προγράμματα πλαίσια, αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για τη σταθερότητα, την 
ασφάλεια δικαίου έναντι των 
συμμετεχόντων και, κατ’ επέκταση, για 
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την αυξημένη συμμετοχή του 
βιομηχανικού κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 185
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες να θεσπίσουν κοινούς 
δείκτες και μεθόδους αξιολόγησης, ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να υπολογίζουν, σε 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, τον αντίκτυπο τόσο των 
πολιτικών τους για την καινοτομία όσο 
και της χρήσης των μέσων τους·

Or. en

Τροπολογία 186
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. επαναλαμβάνει ότι τα προγράμματα 
πλαίσια θα πρέπει να συνεχίσουν να 
στηρίζουν την ανάπτυξη της ερευνητικής 
συνεργασίας στον βιομηχανικό κλάδο, 
καθόσον με αυτόν τον τρόπο 
κινητοποιούνται βιομηχανικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι και επηρεάζεται 
θετικά η δημιουργία παραγωγικής 
καινοτομίας στην ενιαία αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ενθαρρύνει τη διατήρηση μιας ισχυρής 
βάσης αριστείας στη βασική έρευνα, 
αξιοποιώντας την επιτυχία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας·

16. ενθαρρύνει τη διατήρηση μιας ισχυρής 
βάσης αριστείας στη βασική έρευνα, 
αξιοποιώντας την επιτυχία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και τη 
διατήρηση μιας ισχυρής βάσης για την 
εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα και 
την καινοτομία, δημιουργώντας έναν 
φορέα, ανάλογο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας, για την 
εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, 
συγχωνεύοντας, όπου ενδείκνυται, τις 
υφιστάμενες δομές·

Or. en

Τροπολογία 188
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη διασφάλιση της 
εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά των 
έργων καινοτομίας· κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να διατεθούν τα κατάλληλα 
χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της 
διάθεσης επιτυχών τεχνολογιών στην 
αγορά της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 189
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να συνδέσει 
στενότερα τα χρηματοδοτικά μέσα με τα
εργαλεία καινοτομίας από την πλευρά της 
ζήτησης, όπως η πρωτοβουλία για 
πρωτοπόρες αγορές·

17. καλεί την Επιτροπή να συνδέσει 
στενότερα τα χρηματοδοτικά μέσα με την 
καινοτομία από την πλευρά της ζήτησης, 
και να παρέχει στήριξη σε νεοσύστατες 
εταιρείες που έχουν ανάγκη έγκαιρης 
πρόσβασης σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 190
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να συνδέσει 
στενότερα τα χρηματοδοτικά μέσα με τα 
εργαλεία καινοτομίας από την πλευρά της 
ζήτησης, όπως η πρωτοβουλία για 
πρωτοπόρες αγορές·

17. καλεί την Επιτροπή να συνδέσει 
στενότερα τα χρηματοδοτικά μέσα με τα 
εργαλεία καινοτομίας από την πλευρά της 
ζήτησης, όπως η πρωτοβουλία για 
πρωτοπόρες αγορές· υποστηρίζει ανάλογα 
εργαλεία που απευθύνονται με πιο άμεσο 
τρόπο στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 191
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει τη σημασία των 
διδακτορικών προγραμμάτων για την 
ευρωπαϊκή καινοτομία και προτείνει την 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για 
διδακτορικά προγράμματα το οποίο θα 
ενθαρρύνει τη διά βίου μάθηση και θα 
επιδιώκει τη συμμετοχή επιχειρήσεων για 
τη στήριξη, την προώθηση και τη χρήση 
των αποτελεσμάτων των ερευνών· καλεί 
τα κράτη μέλη να άρουν τυχόν 
νομοθετικούς ή διοικητικούς φραγμούς 
που περιορίζουν ενδεχομένως την 
πρόσβαση των ενδιαφερομένων μερών σε 
διδακτορικά προγράμματα·

Or. ro

Τροπολογία 192
Paul Rübig, António Fernando Correia De Campos, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι, προκειμένου για τη 
δημιουργία πραγματικής Ένωσης 
Καινοτομίας έως το 2020 και την 
ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας έως το 2014, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση χρειάζεται τις πανευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές, όπως τα 
προγράμματα των "Ερευνητικών 
υποδομών στον τομέα των βιολογικών 
και ιατρικών επιστημών" (BMS RI)· 
επισημαίνει, συνεπώς, ότι θα είναι 
στρατηγικής σημασίας η ανάπτυξη 
κατάλληλων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών για τη βιώσιμη υλοποίησή 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 193
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο εφαρμογής πολυταμειακών 
προγραμμάτων για τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες που θέλουν να τα 
χρησιμοποιήσουν· θεωρεί ότι τούτο θα 
μπορούσε να συμβάλει με πιο 
ολοκληρωμένο και ευέλικτο τρόπο στο 
επιτελούμενο έργο και να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα μεταξύ των 
διαφόρων ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία 
και προγράμματα πλαίσια για την έρευνα 
και την ανάπτυξη)·

Or. en

Τροπολογία 194
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει τη θεμελιώδη σύνδεση 
μεταξύ της καινοτομίας και της αγοράς· 
είναι της άποψης ότι θα πρέπει να 
θεσπισθεί ένα χρηματοδοτικό μέσο για 
την προώθηση της χρηματοδότησης 
έργων που υλοποιούνται από καινοτόμες 
ΜΜΕ και κάνουν χρήση σημαντικών 
τεχνολογιών γενικού χαρακτήρα με στόχο 
την άμεση εφαρμογή τους στην αγορά για 
την αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων (γήρανση του πληθυσμού, 
υγεία κ.λπ.)·
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Or. fr

Τροπολογία 195
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει την ανάγκη στήριξης μίας 
σύνθετης χρηματοδοτικής δομής, καθώς 
και της ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, σε συνδυασμό επίσης με 
αυτόματα μέσα βασιζόμενα σε 
επιδοτήσεις, προκειμένου να προαχθούν 
οι απαιτούμενες επενδύσεις για την 
επίτευξη στρατηγικών στόχων στον 
τομέα της Ε&Α·

Or. en

Τροπολογία 196
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για εφαρμογή, έως το 2014, 
χρηματοδοτικών μέσων που θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και την 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, 
η οποία είναι απαραίτητη για την 
προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτομίας·

Or. el
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Τροπολογία 197
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα γενικό πρόγραμμα 
χρηματοδότησης για την κάλυψη όλων 
των τομέων καινοτομίας, ενώ η 
χρηματοδότηση θα προορίζεται μόνο για 
έργα με πρωτότυπους στόχους ή στόχους 
που δεν καλύπτονται από τη 
χρηματοδότηση μέτρων δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία· 
φρονεί ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 
να χρηματοδοτεί έργα τα οποία 
υποβάλλονται από επιχειρήσεις ή/και 
συνεργατικούς σχηματισμούς που θα 
μπορούσαν να προσδώσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ΕΕ σε 
διεθνές επίπεδο, μέσω της ταχείας 
εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 198
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει 
την επιτυχή χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
αυξάνοντας τις διαθέσιμες εγγυήσεις, 
παρέχοντας επιπλέον 500 εκατομμύρια 
ευρώ το 2011, αυξάνοντας τη σημερινή 
χρηματοδότηση από το 1 δισεκατομμύριο 
ευρώ στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 

18. παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει 
την επιτυχή χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
χορηγώντας δάνεια και εγγυήσεις για 
ιδιωτικές εταιρείες ή δημόσιους 
οργανισμούς με υψηλότερο προφίλ 
χρηματοπιστωτικού κινδύνου όσον αφορά 
τις δραστηριότητές τους στους τομείς 
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2013 και διαφοροποιώντας τη συνιστώσα 
κινδύνου·

Ε&Α&Κ, αυξάνοντας τις διαθέσιμες 
εγγυήσεις, παρέχοντας επιπλέον 
500 εκατομμύρια ευρώ το 2011, 
αυξάνοντας τη σημερινή χρηματοδότηση 
από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα 
5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2013 και 
διαφοροποιώντας τον τύπο των δομών 
καταμερισμού του κινδύνου, προκειμένου 
να παρέχεται καλύτερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, 
ειδικότερα δε για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 199

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει 
την επιτυχή χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
αυξάνοντας τις διαθέσιμες εγγυήσεις, 
παρέχοντας επιπλέον 500 εκατομμύρια 
ευρώ το 2011, αυξάνοντας τη σημερινή 
χρηματοδότηση από το 1 δισεκατομμύριο 
ευρώ στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 
2013 και διαφοροποιώντας τη συνιστώσα 
κινδύνου·

18. παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει 
την επιτυχή χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
αυξάνοντας τις διαθέσιμες εγγυήσεις και 
ενισχύοντας τον παράγοντα εγγύησης 
κινδύνων, παρέχοντας επιπλέον 
500 εκατομμύρια ευρώ το 2011, 
αυξάνοντας τη σημερινή χρηματοδότηση 
από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα 
5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2013 και 
διαφοροποιώντας τη συνιστώσα κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 200
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει 
την επιτυχή χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
αυξάνοντας τις διαθέσιμες εγγυήσεις, 
παρέχοντας επιπλέον 500 εκατομμύρια
ευρώ το 2011, αυξάνοντας τη σημερινή 
χρηματοδότηση από το 1 δισεκατομμύριο 
ευρώ στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 
2013 και διαφοροποιώντας τη συνιστώσα 
κινδύνου·

18. παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει 
την επιτυχή χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
αυξάνοντας τις διαθέσιμες εγγυήσεις, 
παρέχοντας επιπλέον επενδυτική τόνωση 
ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ το 2011, 
αυξάνοντας τη σημερινή χρηματοδότηση 
από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα 
5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2013 και 
διαφοροποιώντας τη συνιστώσα κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 201
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να 
συσταθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο 
χρηματοδότησης για την καινοτομία με 
στόχο την τόνωση των επενδύσεων σε 
καινοτόμες ΜΜΕ μέσω του 
καταμερισμού των κινδύνων, 
περιλαμβάνοντας και την αξιοποίηση 
ιδιωτικών πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 202
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για τον καθορισμό ειδικών 
επενδύσεων, οι οποίες θα απευθύνονται 
σε νεοσυσταθείσες καινοτόμες 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 203
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να μετατοπίσει 
μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας που 
είναι κοντά στην αγορά σε δανειακά μέσα 
όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και να 
δοθεί στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη 
πρόσβαση σε αυτά·

19. καλεί την Επιτροπή να τονώσει την 
έρευνα που είναι κοντά στην αγορά με
δανειακά μέσα και μετοχικούς τίτλους 
όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 
συστήματα προεμπορικών δημόσιων 
συμβάσεων και αυξημένη 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες 
επίδειξης ή πιλοτικής πρωτοβουλίας, και 
να δοθεί στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την 
Ευρώπη πρόσβαση σε αυτά·

Or. en

Τροπολογία 204
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να μετατοπίσει 
μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας που είναι 
κοντά στην αγορά σε δανειακά μέσα όπως 
το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και να 
δοθεί στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη 
πρόσβαση σε αυτά·

19. καλεί την Επιτροπή να μετατοπίσει 
μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας που είναι 
κοντά στην αγορά σε χρεωστικούς και 
μετοχικούς τίτλους όπως η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και 
τα χρηματοδοτικά μέσα του
προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων, και να διασφαλισθεί η 
πρόσβαση σε αυτά για τις ΜΜΕ σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 205
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να μετατοπίσει 
μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας που είναι 
κοντά στην αγορά σε δανειακά μέσα όπως 
το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και να 
δοθεί στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη 
πρόσβαση σε αυτά·

19. καλεί την Επιτροπή να μετατοπίσει 
μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας που είναι 
κοντά στην αγορά σε δανειακά μέσα όπως 
το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και να 
δοθεί στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη 
πρόσβαση σε αυτά· τονίζει την ανάγκη 
κάλυψης των χρηματοδοτικών κενών για 
τις νεοσυσταθείσες εταιρείες 
(διασυνοριακού χαρακτήρα)·

Or. en
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Τροπολογία 206
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να μετατοπίσει 
μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας που είναι 
κοντά στην αγορά σε δανειακά μέσα όπως 
το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και να 
δοθεί στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη 
πρόσβαση σε αυτά·

19. καλεί την Επιτροπή να μετατοπίσει 
μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας που είναι 
κοντά στην αγορά σε προγράμματα 
επίδειξης με συναφή δανειακά μέσα όπως 
το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και να 
δοθεί στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη 
πρόσβαση σε αυτά·

Or. en

Τροπολογία 207
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι οι δυνατότητες 
ανάπτυξης των κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου στην ΕΕ 
πόρρω απέχουν από την υλοποίησή τους, 
διότι είναι διεσπαρμένα σε 27 
διαφορετικές αγορές, οι οποίες υπόκεινται 
σε διαφορετικούς κανόνες και 
φορολογικές ρυθμίσεις· επικροτεί την 
αποφασιστικότητα της Επιτροπής να 
προωθήσει μέτρα, τα οποία θα 
επιτρέπουν στις εταιρείες 
επιχειρηματικών κεφαλαίων που είναι 
εγκατεστημένες σε οιοδήποτε κράτος 
μέλος να λειτουργούν και να επενδύουν 
ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ· φρονεί ότι 
οι προσπάθειες για την επίτευξη αυτού 
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του στόχου θα μπορούσαν να 
υποστηριχθούν από ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο βάσει του οποίου οι δημόσιες 
εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων 
ενός κράτους μέλους θα επενδύουν σε ένα 
άλλο κράτος μέλος, σε συνεργασία με 
αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρείες και με 
συμπληρωματική χρηματοδότηση από 
την ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 208
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό 
χρηματοδοτικών μέσων, απαιτείται 
πλήρης εξέταση και κατανόηση των 
ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με το 
μέγεθος, το στάδιο ανάπτυξης και τον 
τομέα δραστηριότητας των εταιρειών· 
ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων, 
τόσο στο στάδιο σύστασης όσο και στο 
στάδιο ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων· 
επισημαίνει το γεγονός ότι επιτυχή μέσα 
όπως η χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου και το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
δεν επαρκούν για την κάλυψη του κενού 
χρηματοδότησης στα στάδια αυτά και 
ζητεί την καθιέρωση επαρκών 
χρηματοδοτικών μέσων και κινήτρων 
πολιτικής για τη μόχλευση ιδιωτικών 
επενδύσεων, ειδικότερα δε όσον αφορά τα 
κεφάλαια εκκίνησης και τα 
επιχειρηματικά κεφάλαια·

Or. en
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Τροπολογία 209

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη 
μέσων και μηχανισμών για τη βελτίωση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε υπηρεσίες 
έρευνας και καινοτομίας (όπως τα 
"δελτία καινοτομίας" ("innovation 
vouchers") και άλλες επιχειρηματικές 
υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση 
(ανάπτυξη μοντέλων, αξιολόγηση 
κινδύνων κ.λπ.) που είναι κρίσιμης 
σημασίας για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της 
καινοτομίας και της παρουσίασης 
καινοτόμων λύσεων στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 210
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. συνιστά την ενίσχυση του παράγοντα 
εγγύησης κινδύνων, ο οποίος προβλέπεται 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 
σύστημα της χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου 
(RSFF), καθιστώντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δυνατή την ευρύτερη πρόσβαση σε 
νεοσύστατες εταιρείες και άλλες ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 211

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. απευθύνει έκκληση για τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε χρηματοδοτική 
στήριξη κατά τα αρχικά στάδια της 
καινοτομίας υπό τη μορφή κεφαλαίων 
εκκίνησης, σε χρηματοδότηση μέσω 
άτυπων δικτύων επενδυτών και σε 
μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω ιδίων 
κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων 
για τη στήριξη νεοσύστατων και μικρών 
καινοτόμων εταιρειών, τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 212
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να εξασφαλισθεί ότι, έως το 
2012, οι εταιρείες επιχειρηματικών 
κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένες σε 
οιοδήποτε κράτος μέλος θα μπορούν να 
λειτουργούν και να επενδύουν ελεύθερα 
στην ΕΕ, δημιουργώντας, συνεπώς, μία 
πραγματική "ενιαία κοινοτική αγορά 
εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων"·

Or. en
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Τροπολογία 213

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. εκτιμά ότι η επίτευξη των στόχων 
που αφορούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων προϋποθέτει μία προσέγγιση 
καινοτομίας στην αλυσίδα αξιών, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης και 
ανταλλαγής γνώσεων σε ολόκληρο το 
τομεακό φάσμα της αλυσίδας αξιών· 
ζητεί τη θέσπιση συντονισμένων 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
τομεακών ΜΜΕ με στόχο τον 
προσδιορισμό δυνητικών αποδοτικών 
καινοτομιών όσον αφορά τη χρήση των 
πόρων στο πλαίσιο των αλυσίδων αξιών·

Or. en

Τροπολογία 214

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19δ. επισημαίνει τα επιχειρηματικά και 
οικολογικά αποδοτικά οφέλη των 
συστημάτων υπηρεσιών προϊόντων, 
καθώς και των επιχειρηματικών 
μοντέλων που προσανατολίζονται στη 
λειτουργία, και καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει συναφή στρατηγική στον εν 
λόγω τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 215
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όσον αφορά, 
για παράδειγμα, την πρόσβαση των 
ιδιωτικών πανεπιστημίων σε πίστωση, 
ευκαιρίες χρηματοδότησης και λοιπά 
χρηματοδοτικά μέσα για τα πανεπιστήμια 
και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 216
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και των ερευνητικών 
υποδομών σε πίστωση, και να αναπτύξουν 
δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογιών 
οι οποίες θα βασίζονται στην αξιοποίηση 
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας·
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Or. en

Τροπολογία 217
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα μέσω ενός άρτια 
χρηματοδοτούμενου και 
αποτελεσματικού συστήματος ανώτερης 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 218
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων σε πίστωση·

Or. en
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Τροπολογία 219
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών χρηματοδοτικών και 
διοικητικών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

Or. el

Τροπολογία 220
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο 
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το σύνολο των 
υποδομών της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

Or. en

Τροπολογία 221
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο
περιβάλλον της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επαναξιολογήσουν ολόκληρο το 
σύστημα της καινοτομίας με σκοπό την 
άρση των περιττών φραγμών, όπως για 
παράδειγμα στην πρόσβαση των 
πανεπιστημίων σε πίστωση·

Or. ro

Τροπολογία 222
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
καινοτομίας στο τρίγωνο της γνώσης και 
επισημαίνει την ανάγκη να αναπτυχθεί 
μία νοοτροπία καινοτομίας στο πλαίσιο 
των υφιστάμενων δημοσιονομικών 
προοπτικών και των προοπτικών μετά το 
2013·

Or. en

Τροπολογία 223
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν 
βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών 
Ταμείων για την Ε&Α&Κ στην τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο, με στόχο την 
αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα 

21. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν 
βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών 
Ταμείων για την Ε&Α&Κ στην τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο, με στόχο την
αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων και με απώτερο σκοπό την 
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κράτη μέλη να αποφύγουν τη δαπανηρή 
αλληλοεπικάλυψη προωθώντας έξυπνες, 
εξειδικευμένες στρατηγικές·

επίτευξη συνοχής μεταξύ της επιστήμης 
και της καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αποφύγουν τη 
δαπανηρή αλληλοεπικάλυψη προωθώντας 
έξυπνες, εξειδικευμένες στρατηγικές· 
θεωρεί απαραίτητη την παροχή 
πριμοδότησης ή κινήτρων στις 
περιφέρειες οι οποίες κατορθώνουν να 
φέρουν εις πέρας τον ρόλο τους και να 
σημειώσουν πρόοδο σε αυτήν τη δομή 
της ευρωπαϊκής εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 224
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν 
βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών 
Ταμείων για την Ε&Α&Κ στην τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο, με στόχο την 
αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αποφύγουν τη δαπανηρή 
αλληλοεπικάλυψη προωθώντας έξυπνες, 
εξειδικευμένες στρατηγικές·

21. καλεί τα κράτη μέλη, σε στενή 
συνεργασία με τις περιφέρειες, να κάνουν 
βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών 
Ταμείων για την Ε&Α&Κ στην τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο, με στόχο την 
αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων και την εναρμόνιση των 
στρατηγικών και των προτεραιοτήτων 
των διαρθρωτικών ταμείων με τους 
στόχους της στρατηγικής "ΕΕ 2020"· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αποφύγουν τη δαπανηρή 
αλληλοεπικάλυψη προωθώντας έξυπνες, 
εξειδικευμένες στρατηγικές·

Or. en

Τροπολογία 225
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν 
βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών 
Ταμείων για την Ε&Α&Κ στην τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο, με στόχο την 
αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αποφύγουν τη δαπανηρή 
αλληλοεπικάλυψη προωθώντας έξυπνες, 
εξειδικευμένες στρατηγικές·

21. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν 
βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών 
Ταμείων για την Ε&Α&Κ στην τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο, με στόχο την 
αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αποφύγουν τη δαπανηρή 
αλληλοεπικάλυψη προωθώντας έξυπνες, 
εξειδικευμένες και καλύτερα στοχευμένες
στρατηγικές·

Or. el

Τροπολογία 226
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι οι πόροι από το 
Ταμείο Συνοχής που προορίζονται για την 
καινοτομία παραμένουν, κατά μέγα 
μέρος, αχρησιμοποίητοι λόγω 
ακατάλληλων διοικητικών απαιτήσεων 
και λόγω της ανάγκης άντλησης 
αντίστοιχων πόρων που δεν είναι 
διαθέσιμοι σε περιόδους οικονομικής 
δυσπραγίας· παρατηρεί ότι το γεγονός 
αυτό συντελεί στη διεύρυνση του 
οικονομικού χάσματος μεταξύ των 
κρατών μελών, το οποίο βρίσκεται στο 
επίκεντρο της τρέχουσας κρίσης στη 
ζώνη του ευρώ· ζητεί τη μεταρρύθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό των 
διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε να 
καταστούν προσβάσιμα για την 
αναδιάρθρωση των ενεχόμενων 
οικονομικών παραγόντων, ειδικότερα δε 
των ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 227
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ξεκινήσουν την αναθεώρηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2011, ούτως ώστε τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν, βάσει των 
υφιστάμενων δημοσιονομικών 
προοπτικών, την αποδοτική απορρόφηση 
των διαρθρωτικών ταμείων για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

Or. ro

Τροπολογία 228
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
χρηματοδοτικά μέσα για την προσέλκυση 
περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων και, 
για την κάλυψη, συνεπώς, των κενών 
στην αγορά σε σχέση με τις επενδύσεις 
στην έρευνα·

Or. lt

Τροπολογία 229

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί, όπως και το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την 
επιτάχυνση, την απλοποίηση και τον 
εκσυγχρονισμό των διαδικασιών 
τυποποίησης, διαμορφώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο μια ταχύτερη ευρωπαϊκή 
απάντηση στις καινοτόμες εξελίξεις της 
παγκόσμιας αγοράς·

22. εκτιμά ότι ο καθορισμός κριτηρίων 
αναφοράς και προτύπων έχει αποδειχθεί 
ισχυρό κίνητρο για την προώθηση της 
καινοτομίας και της βιώσιμης 
ανταγωνιστικότητας σε πολλούς 
βιομηχανικούς κλάδους· καλεί, όπως και 
το Συμβούλιο, την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για την επιτάχυνση, την 
απλοποίηση, τη μείωση του κόστους και 
τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών 
τυποποίησης μέσω μεγαλύτερης 
διαφάνειας και συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων φορέων, διαμορφώνοντας 
με αυτόν τον τρόπο μια ταχύτερη 
ευρωπαϊκή απάντηση στις καινοτόμες 
εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς· ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά το 
ενδεχόμενο δημιουργίας επιτυχημένων 
καινοτόμων μηχανισμών, όπως η θέσπιση 
ανοικτών προτύπων για τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων φορέων σε 
ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας αξιών·

Or. en

Τροπολογία 230
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί μετ' επιτάσεως από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει τη 
σύσταση (της ομάδας εμπειρογνωμόνων) 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου, βάσει της 
οποίας ζητείται η αναστολή της 
δημιουργίας νέων μέσων, ενδεχόμενο το 
οποίο θα πρέπει να εξεταστεί έως ότου 
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αναπτυχθούν και αξιολογηθούν επαρκώς 
τα ήδη υπάρχοντα μέσα· ζητεί, κατά 
συνέπεια, επιφυλακτικότητα προς 
αποφυγή σύγχυσης λόγω 
πολλαπλασιασμού των μέσων·

Or. en

Τροπολογία 231
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκπονήσουν μελέτη για τον 
προσδιορισμό των δυσκολιών που έχουν 
προκληθεί από την ισχύουσα νομοθεσία, 
βάσει του γεγονότος ότι, κατά τα 
τελευταία έτη, ορισμένες πολιτικές και η 
νομοθεσία της ΕΕ έχουν προκαλέσει 
δυσκολίες στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας και έχουν διαδραματίσει 
καταλυτικό ρόλο στην παύση λειτουργίας 
πολλών επιχειρήσεων και στη 
μετεγκατάσταση μεγάλου ποσοστού των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων, 
ενώ έχουν δημιουργήσει, ταυτόχρονα, 
δυσκολίες στην καινοτομία·

Or. es

Τροπολογία 232
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ενόψει του στόχου για 
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χρηματοδότηση της έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης με 3% του ΑΕΠ 
ως το 2020, και αναγνωρίζοντας ότι η 
έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τη 
μοναδική σίγουρη οδό προς την 
οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
ορισμού, για τα κράτη μέλη, ενδιάμεσου 
ελάχιστου δεσμευτικού ποσοστού 
χρηματοδότησης της έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, της τάξης 1% 
του ΑΕΠ ως το 2015·

Or. el

Τροπολογία 233
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. συνιστά τη διάθεση του μεγαλύτερου 
ποσοστού των διαρθρωτικών ταμείων 
στην Ε&Α&Κ και τη διοχέτευση του 
ποσοστού αυτού στις μείζονες κοινωνικές 
προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 234
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως 
ώστε να καλύπτει όλα τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων καινοτόμων 
προϊόντων υγείας, παρέχοντας συνεπώς 

23. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως 
ώστε να καλύπτει όλα τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων καινοτόμων 
προϊόντων υγείας, παρέχοντας συνεπώς 
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πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια 
καταναλωτές·

πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια 
καταναλωτές· σε αυτό το πλαίσιο, εφιστά 
προσοχή στο γεγονός ότι σε ορισμένους 
τομείς, όπως ο τομέας της υγείας, τα 
ερευνητικά πορίσματα έχουν παράσχει 
υλικό για την καινοτομία, όπου το έχει 
επιτρέψει η επιστήμη, και φρονεί, 
επομένως, ότι η απαισιοδοξία της 
Επιτροπής όσον αφορά την καινοτομία 
είναι σε πολλές περιπτώσεις 
αδικαιολόγητη·

Or. es

Τροπολογία 235
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως 
ώστε να καλύπτει όλα τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων καινοτόμων 
προϊόντων υγείας, παρέχοντας συνεπώς 
πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια 
καταναλωτές·

23. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως 
ώστε να καλύπτει όλα τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων καινοτόμων 
προϊόντων υγείας, παρέχοντας συνεπώς 
πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια 
καταναλωτές· επαναλαμβάνει ότι μία από 
τις μείζονες προκλήσεις για την 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά είναι ο 
κατακερματισμός της νομοθεσίας και 
των διαδικασιών έγκρισης·

Or. en

Τροπολογία 236
Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, 
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως 
ώστε να καλύπτει όλα τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων 
καινοτόμων προϊόντων υγείας, 
παρέχοντας συνεπώς πρόσβαση σε 
500 εκατομμύρια καταναλωτές·

23. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως 
ώστε να καλύπτει όλα τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, παρέχοντας συνεπώς πρόσβαση 
σε 500 εκατομμύρια καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 237
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως 
ώστε να καλύπτει όλα τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων 
καινοτόμων προϊόντων υγείας, 
παρέχοντας συνεπώς πρόσβαση σε 500 
εκατομμύρια καταναλωτές·

23. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως 
ώστε να καλύπτει όλα τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, παρέχοντας συνεπώς πρόσβαση 
σε 500 εκατομμύρια καταναλωτές·

Or. el

Τροπολογία 238

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
που χρηματοδοτούνται με δημόσιους 
πόρους πρέπει να στρέφονται εκ νέου στη 
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δημιουργία κοινωνικά ευαίσθητων και 
φιλικών για τον καταναλωτή προϊόντων 
σε προσιτές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 239

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. επικροτεί τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής για την προώθηση της 
ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα 
της έρευνας που χρηματοδοτείται από 
δημόσιους πόρους, για την καθιέρωση 
της ανοικτής πρόσβασης ως γενικής 
αρχής για έργα που χρηματοδοτούνται
από τα προγράμματα πλαίσια της ΕΕ, για 
την επέκταση της πολιτικής αυτής και 
στα δεδομένα, καθώς και για τη στήριξη 
της ανάπτυξης έξυπνων υπηρεσιών 
παροχής πληροφοριών έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 240
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι ένα ισχυρό και 
ισορροπημένο σύστημα πνευματικών 
δικαιωμάτων (ΠΔ) είναι μία από τις 
βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για την 
καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να 

24. τονίζει ότι ένα ισχυρό και 
ισορροπημένο σύστημα πνευματικών 
δικαιωμάτων (ΠΔ), που θα συμβάλλει στη 
μεγαλύτερη διαφάνεια και τον μη 
κατακερματισμό των αγορών 
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αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για τα 
πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα 
εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών 
με την προώθηση της ευρείας χρήσης της 
γνώσης και των εφευρέσεων και της 
πρόσβασης σε αυτές·

συναλλαγών για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι μία από 
τις βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για την 
καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για τα 
πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα 
εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών 
με την προώθηση της ευρείας χρήσης της 
γνώσης και των εφευρέσεων και της 
πρόσβασης σε αυτές, ιδίως για 
εκπαιδευτικούς και κοινωφελείς σκοπούς·

Or. el

Τροπολογία 241

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι ένα ισχυρό και
ισορροπημένο σύστημα πνευματικών 
δικαιωμάτων (ΠΔ) είναι μία από τις 
βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για την 
καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για τα 
πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα 
εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών 
με την προώθηση της ευρείας χρήσης της 
γνώσης και των εφευρέσεων και της 
πρόσβασης σε αυτές·

24. τονίζει ότι ένα ισορροπημένο σύστημα 
πνευματικών δικαιωμάτων (ΠΔ) είναι μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για 
την καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για τα 
πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα
εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών 
με την προώθηση της ευρείας χρήσης της 
γνώσης και των εφευρέσεων και της 
πρόσβασης σε αυτές· επικροτεί τις 
προσπάθειες της Επιτροπής να 
αποτρέψει τη λειτουργία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
ως φραγμού στον ανταγωνισμό και την 
καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 242
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι ένα ισχυρό και 
ισορροπημένο σύστημα πνευματικών 
δικαιωμάτων (ΠΔ) είναι μία από τις 
βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για την 
καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για τα 
πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα 
εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών 
με την προώθηση της ευρείας χρήσης της 
γνώσης και των εφευρέσεων και της 
πρόσβασης σε αυτές·

24. τονίζει ότι ένα ισχυρό και 
ισορροπημένο σύστημα πνευματικών 
δικαιωμάτων (ΠΔ) είναι μία από τις 
βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για την 
καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συνολική στρατηγική – και, 
εφόσον ενδείκνυται, να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις – για τα 
πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα 
εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών 
με την προώθηση της ευρείας χρήσης της
γνώσης και των εφευρέσεων και της 
πρόσβασης σε αυτές·

Or. ro

Τροπολογία 243
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι ένα ισχυρό και
ισορροπημένο σύστημα πνευματικών 
δικαιωμάτων (ΠΔ) είναι μία από τις 
βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για την 
καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για τα 
πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα 
εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών 
με την προώθηση της ευρείας χρήσης της 
γνώσης και των εφευρέσεων και της 
πρόσβασης σε αυτές·

24. τονίζει ότι ένα ισχυρό, ισορροπημένο 
και ορθώς εφαρμοζόμενο σύστημα 
πνευματικών δικαιωμάτων (ΠΔ) είναι μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για 
την καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για τα 
πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα 
εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών 
με την προώθηση της ευρείας χρήσης της 
γνώσης και των εφευρέσεων και της 
πρόσβασης σε αυτές·

Or. fr
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Τροπολογία 244

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
θέσπισης ενός νέου χρηματοδοτικού 
μηχανισμού, όπως η απονομή βραβείων 
προώθησης της καινοτομίας, για την 
ενθάρρυνση της καινοτομίας σε 
πολύτιμους, από κοινωνικής πλευράς, 
τομείς, με στόχο τη δημιουργία γνώσεων 
ως κοινωνικού αγαθού στρατηγικής 
αξίας, με παράλληλη οικονομική 
ανταμοιβή της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 245

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί τη θέσπιση ενός ενιαίου 
κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· 
επικροτεί, εν τω μεταξύ, την ευρεία 
υποστήριξη που εκφράστηκε στο 
Συμβούλιο υπέρ της έναρξης το 2011 μιας 
βελτιωμένης διαδικασίας συνεργασίας επί 
ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 246
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί τη θέσπιση ενός ενιαίου 
κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· 
επικροτεί, εν τω μεταξύ, την ευρεία 
υποστήριξη που εκφράστηκε στο 
Συμβούλιο υπέρ της έναρξης το 2011 μιας
βελτιωμένης διαδικασίας συνεργασίας επί
ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
της ΕΕ·

25. ζητεί τη θέσπιση ενός ισορροπημένου 
ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ, 
το οποίο δεν θα εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 247
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί τη θέσπιση ενός ενιαίου 
κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· 
επικροτεί, εν τω μεταξύ, την ευρεία 
υποστήριξη που εκφράστηκε στο 
Συμβούλιο υπέρ της έναρξης το 2011 μιας 
βελτιωμένης διαδικασίας συνεργασίας επί 
ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της 
ΕΕ·

25. ζητεί τη θέσπιση ενός ενιαίου 
κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· 
επικροτεί, εν τω μεταξύ, την ευρεία 
υποστήριξη που εκφράστηκε στο 
Συμβούλιο υπέρ της έναρξης το 2011 μιας 
βελτιωμένης διαδικασίας συνεργασίας επί 
ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της 
ΕΕ, διατηρώντας τον κανόνα της 
ομοφωνίας για την πραγματοποίηση των 
απαραίτητων γλωσσικών ρυθμίσεων·

Or. en



AM\859912EL.doc 51/76 PE460.774v01-00

EL

Τροπολογία 248
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί τη θέσπιση ενός ενιαίου 
κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· 
επικροτεί, εν τω μεταξύ, την ευρεία 
υποστήριξη που εκφράστηκε στο 
Συμβούλιο υπέρ της έναρξης το 2011 μιας 
βελτιωμένης διαδικασίας συνεργασίας επί 
ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της 
ΕΕ·

25. ζητεί τη θέσπιση ενός ενιαίου 
κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· 
επικροτεί, εν τω μεταξύ, την ευρεία 
υποστήριξη που εκφράστηκε στο 
Συμβούλιο υπέρ της έναρξης το 2011 μιας 
βελτιωμένης διαδικασίας συνεργασίας επί 
ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της 
ΕΕ· τάσσεται υπέρ της σύστασης ενός 
ευρωπαϊκού ταμείου διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας·

Or. fr

Τροπολογία 249
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί την ολοκλήρωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας –μια 
υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη–
έως το 2014, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να 
κρατήσει και να προσελκύσει κορυφαίους 
χαρισματικούς ανθρώπους·

26. ζητεί την ολοκλήρωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας –μια 
υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη–
έως το 2014, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να 
κρατήσει και να προσελκύσει κορυφαίους 
χαρισματικούς ανθρώπους, να εξασφαλίσει 
την κινητικότητα των ερευνητών μεταξύ 
χωρών και τομέων και να προωθήσει τη 
διασυνοριακή δραστηριότητα των 
ερευνητικών ινστιτούτων και ιδρυμάτων, 
καθώς και τη διάδοση, τη μεταφορά και 
την αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων·

Or. lt
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Τροπολογία 250
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί την ολοκλήρωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας –μια 
υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη–
έως το 2014, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να 
κρατήσει και να προσελκύσει κορυφαίους 
χαρισματικούς ανθρώπους·

26. ζητεί την ολοκλήρωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας –μια 
υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη–
έως το 2014, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να 
κρατήσει και να προσελκύσει κορυφαίους 
χαρισματικούς ανθρώπους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για τη διευκόλυνση 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
επαγγελμάτων και των προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης·

Or. it

Τροπολογία 251
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί την ολοκλήρωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας –μια 
υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη–
έως το 2014, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να 
κρατήσει και να προσελκύσει κορυφαίους 
χαρισματικούς ανθρώπους·

26. ζητεί τη μεγιστοποίηση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των ερευνητών, 
προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας –μια 
υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη–
έως το 2014, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να 
κρατήσει και να προσελκύσει κορυφαίους 
χαρισματικούς ανθρώπους·

Or. en
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Τροπολογία 252
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί την ταχεία αναθεώρηση της 
νομοθεσίας για το κοινοτικό σήμα και, σε 
αυτό το πλαίσιο, τη λήψη των 
ενδεδειγμένων μέτρων για τη εξασφάλιση 
του ίδιου βαθμού προστασίας των 
εμπορικών σημάτων, τόσο σε 
επιγραμμικό όσο και σε απογραμμικό 
περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 253
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μη 
χρησιμοποιούμενα πνευματικά 
δικαιώματα·

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μη 
χρησιμοποιούμενα πνευματικά 
δικαιώματα· υπογραμμίζει τις
δυνατότητες των τεχνολογιών ΤΠΕ ως 
μέσων προώθησης της ευρωπαϊκής 
ενιαίας αγοράς, ενισχύοντας με αυτόν τον 
τρόπο τη διασύνδεση μεταξύ των 
επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 254
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Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μη 
χρησιμοποιούμενα πνευματικά 
δικαιώματα·

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μη 
χρησιμοποιούμενα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, ενθαρρύνοντας, μεταξύ 
άλλων, τη δημιουργία κοινών 
πλατφόρμων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
και κοινοπραξιών εκμετάλλευσης 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία 255
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μη 
χρησιμοποιούμενα πνευματικά 
δικαιώματα·

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011·

Or. en
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Τροπολογία 256
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μη 
χρησιμοποιούμενα πνευματικά 
δικαιώματα·

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της έκδοσης αδειών 
εκμετάλλευσης για μη χρησιμοποιούμενα 
πνευματικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 257
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μη 
χρησιμοποιούμενα πνευματικά 
δικαιώματα·

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση αδειών 
έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της έκδοσης αδειών 
εκμετάλλευσης για μη χρησιμοποιούμενα 
πνευματικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 258
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
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να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για την εμπορία και έκδοση 
αδειών έως τα τέλη του 2011, 
περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της 
πρόσβασης σε μη χρησιμοποιούμενα 
πνευματικά δικαιώματα·

να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά 
γνώσης για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και την έκδοση αδειών έως τα 
τέλη του 2011, περιλαμβανομένης της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μη 
χρησιμοποιούμενα πνευματικά 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 259
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επισημαίνει ότι, εφόσον πρόκειται να 
στραφούμε προς τη δημιουργία ενιαίας 
αγοράς καινοτομίας, κρίνεται αναγκαίο 
να αποφασισθούν από κοινού οι τρόποι 
αξιολόγησης των άμεσων και έμμεσων, 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, 
οικονομικών και κοινωνικών οφελών·

Or. es

Τροπολογία 260
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την ΕΕ να εκπονήσει μελέτη 
επί των φραγμών που η ίδια έχει 
δημιουργήσει στην ανάπτυξη της έρευνας 
και καινοτομίας στην Ευρώπη, 
προτείνοντας την καθιέρωση 
ημερομηνίας λήξης για τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, εισάγοντας την αρχή της 
προφύλαξης σε όλους τους τομείς, 



AM\859912EL.doc 57/76 PE460.774v01-00

EL

προσδίδοντας νομική μορφή στην αρχή 
της αντικατάστασης, χωρίς ειδικές 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων, και 
εγκρίνοντας τον κανονισμό REACH, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ζητήματα ή 
εξαιρέσεις που αφορούν την ποιότητα, 
και χωρίς τη διενέργεια προηγούμενου 
ελέγχου επί των δυσμενών επιπτώσεων 
που μπορεί ενδεχομένως να έχει για τη 
βιομηχανική δραστηριότητα·

Or. es

Τροπολογία 261
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων και 
των δυνατοτήτων χρήσης 
συγχρηματοδότησης από την ΕΕ μέσω 
των διαρθρωτικών ταμείων ως κινήτρου 
για τους περιφερειακούς και τοπικούς 
φορείς του δημόσιου τομέα, και καλεί τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν τις πράσινες 
δημόσιες συμβάσεις τους·

Or. en
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Τροπολογία 262
Judith A. Merkies, Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν με στρατηγικό τρόπο τις 
δημόσιες συμβάσεις για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων, ούτως ώστε να δίδουν 
ώθηση στην καινοτομία και να 
κατευθύνουν τον προϋπολογισμό των 
συμβάσεών τους προς προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες καινοτομίας· 
καλεί, επομένως, την Επιτροπή να προωθεί 
στις νομοθετικές της προτάσεις τις (κοινές)
δημόσιες συμβάσεις που ευνοούν την 
καινοτομία, συμπεριλαμβάνοντας μια 
επιθεώρηση των προ-εμπορικών ευκαιριών 
συμβάσεων, και καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τις πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 263
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
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καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις, όπως 
καθορίζονται στην ανακοίνωση 
COM/2008/400 της Επιτροπής με τίτλο 
"Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία 
του περιβάλλοντος"·

Or. en

Τροπολογία 264
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας και να επιμείνουν ώστε οι 
προμηθευτές του δημοσίου τομέα να 
διαθέτουν σαφείς στρατηγικές 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

Or. da

Τροπολογία 265
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
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προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
φθηνότερη προσφορά ενδέχεται να μην 
είναι πάντα και η οικονομικά 
βιωσιμότερη προσφορά· καλεί, επομένως, 
την Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές 
της προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 266
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας και οικολογικής απόδοσης· 
καλεί, επομένως, την Επιτροπή να προωθεί 
στις νομοθετικές της προτάσεις τις 
δημόσιες συμβάσεις που ευνοούν την 
καινοτομία, συμπεριλαμβάνοντας μια 
επιθεώρηση των προ-εμπορικών ευκαιριών 
συμβάσεων, και καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τις οικολογικά αποδοτικές
δημόσιες συμβάσεις τους·

Or. ro

Τροπολογία 267
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena 
Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 268
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους 
προς προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
καινοτομίας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προωθεί στις νομοθετικές της 
προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που 
ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των 
προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τους·

Or. el

Τροπολογία 269
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι 
δημόσιες συμβάσεις τείνουν να 
εστιάζονται σε τεχνολογίες χαμηλότερου 
κόστους και αποφυγής του κινδύνου· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές 
βέλτιστων πρακτικών και προγράμματα 
κατάρτισης για τους αγοραστές-
δημόσιους φορείς σε επίπεδο κρατών 
μελών, με στόχο την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο των σύνθετων 
προ-εμπορικών και καινοτόμων 
συμβάσεων, με βάση την εμπειρία των 
κρατών μελών και τρίτων χωρών (ΗΠΑ)·

Or. en

Τροπολογία 270
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει στόχους για τις προ-εμπορικές 
και καινοτόμες συμβάσεις και να 
παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή 
τους σε επίπεδο κρατών μελών, 
αποβλέποντας στον εντοπισμό και την 
άρση τυχόν φραγμών·

Or. en

Τροπολογία 271
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29γ. παρατηρεί ότι οι καινοτόμες ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά 
την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, 
μεταξύ άλλων φραγμών, της 
διεθνοποίησής τους και της ασφάλισης 
πιστώσεων για τις διεθνείς εμπορικές 
τους συναλλαγές, και επισημαίνει την 
ανάγκη εφαρμογής νέων μέτρων 
ενίσχυσης για ΜΜΕ στο πλαίσιο της 
αναθεωρημένης "Πράξης για τις μικρές 
επιχειρήσεις" και της αναμενόμενης 
ανακοίνωσης σχετικά με τη διεθνή 
εμπορική πολιτική και τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 272
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που δύνανται να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ 
εάν οι κανόνες των δημοσίων συμβάσεων 
σχεδιάζονται με προσαρμοζόμενες 
απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων και του 
μεγέθους των συμβάσεων), σύμφωνα με 
το μέγεθος των συμμετεχουσών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 273
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. τονίζει τη σημασία της 
επιστημονικής συνεργασίας της ΕΕ και 
των κρατών μελών της με τρίτες χώρες· 
θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλίζεται 
καλύτερη πρόσβαση για τις επιχειρήσεις 
της ΕΕ σε προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης τρίτων χωρών·

Or. lt

Τροπολογία 274
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργούν συντονισμένα 
κατά τη σύναψη συμφωνιών και τη λήψη 
μέτρων που αφορούν τρίτες χώρες στον 
τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας·
είναι της άποψης ότι θα πρέπει να 
εξεταστούν οι δυνατότητες σύναψης 
συμφωνιών πλαισίων από την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της με τρίτες χώρες·

Or. lt

Τροπολογία 275

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 – σημείο 2 α (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ όπου απαιτείται η δημιουργία ΕΣΚ 
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σχετικά με τις μη ενεργειακές πρώτες 
ύλες,

Or. en

Τροπολογία 276
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να ευθυγραμμιστούν με τις μείζονες 
κοινωνικές προκλήσεις,

▪ να μην υπερβαίνουν τον περιορισμένο 
αριθμό των μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων και να ευθυγραμμιστούν με 
αυτές τις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις,

Or. en

Τροπολογία 277
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 1 α (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να βασίζονται στις πολυάριθμες 
διαφορετικές μορφές και μεθόδους 
καινοτομίας και να τις αξιοποιούν, 
ενόψει, ειδικότερα, του γεγονότος ότι ο 
βιομηχανικός κλάδος διαθέτει ευρύ 
φάσμα απαιτήσεων στον τομέα της 
γνώσης,

Or. da

Τροπολογία 278

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 2 α (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να μεταφράζουν με συνεκτικό τρόπο 
τους εν λόγω στόχους σε ειδικότερους 
στόχους στο πλαίσιο της πολιτικής, των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των 
χρηματοδοτικών μηχανισμών,

Or. en

Τροπολογία 279
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 2 α (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να αποβλέπουν και να εστιάζονται στον 
αντίκτυπο και στα σαφή αποτελέσματα,

Or. en

Τροπολογία 280
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να καταμερίζονται μεταξύ περισσότερων 
από δύο τομέων πολιτικής (ΓΔ) στο 
πλαίσιο της Επιτροπής, και

▪ να καταμερίζονται και να συντονίζονται 
μεταξύ περισσότερων από δύο τομέων 
πολιτικής (ΓΔ) στο πλαίσιο της Επιτροπής, 
και

Or. en
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Τροπολογία 281
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να ενσωματώνουν όλα τα προγράμματα 
καινοτομίας, περιλαμβανομένων των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT)·

▪ να ενσωματώνουν όλα τα προγράμματα 
Ε&Α&Κ, περιλαμβανομένων των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT)·

Or. en

Τροπολογία 282
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να ενσωματώνουν όλα τα προγράμματα 
καινοτομίας, περιλαμβανομένων των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT)·

▪ να ενσωματώνουν όλα τα προγράμματα 
έρευνας και καινοτομίας, 
περιλαμβανομένων των κοινοτήτων 
γνώσης και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT)·

Or. en

Τροπολογία 283
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 5 α (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα από τα διαθέσιμα "βαρόμετρα"
καινοτομίας για την περαιτέρω ανάπτυξη 
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καινοτομιών και την προώθηση, εν 
συνεχεία, της παραγωγής, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της 
απασχόληση στον ευρωπαϊκό 
βιομηχανικό κλάδο,

Or. en

Τροπολογία 284
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 σημείο 5 α (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να συστρατεύσουν όλους τους συναφείς 
δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους, από 
ολόκληρο το φάσμα των αλυσίδων 
εφοδιασμού, στην επιλογή και την 
ανάπτυξη των μελλοντικών συμπράξεων, 
καθώς και στον προσδιορισμό των 
μοντέλων διακυβέρνησής τους·

Or. en

Τροπολογία 285

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 5 α (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να εξασφαλίσουν τη δέουσα συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών,

Or. en
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Τροπολογία 286
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 σημείο 5 α (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να ενοποιήσουν, και όχι να 
επαναλαμβάνουν τις υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες,

Or. en

Τροπολογία 287
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 – σημείο 5 β (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να επιδιώξουν την άμεση συνεργασία 
των ΜΜΕ με μεγαλύτερες πολυεθνικές 
εταιρείες για τη δημιουργία 
ισορροπημένης διευρωπαϊκής 
προσέγγισης όσον αφορά την επιτυχημένη 
επιχειρηματική καινοτομία,

Or. en

Τροπολογία 288
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 σημείο 5 β (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να αποβλέπουν και να εστιάζονται στον 
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αντίκτυπο και στα σαφή αποτελέσματα,

Or. en

Τροπολογία 289
Amalia Sartori, Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 σημείο 5 β (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ να συντονίζουν καλύτερα τα υφιστάμενα 
μέσα και τις πρωτοβουλίες,

Or. en

Τροπολογία 290
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 - υποπαράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

▪ ζητεί, επομένως, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει 
άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες βασίζονται 
στην αρχή των ευρωπαϊκών συμπράξεων 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις στον κανονισμό σχετικά με τα 
διαφορετικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020, προκειμένου να ευνοηθεί με 
συγκεκριμένους όρους η ευρωπαϊκή 
σύμπραξη καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 292
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο επί 
όλων των ΕΣΚ και δύο φορές ετησίως 
σχετικά με το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα·

33. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο επί 
όλων των ΕΣΚ και δύο φορές ετησίως 
σχετικά με το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα, 
και απαιτεί τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια υλοποίησης των ΕΣΚ·

Or. en

Τροπολογία 293
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Amalia Sartori, Bendt Bendtsen, Evžen 
Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33a. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει σύμπραξη καινοτομίας για 
τις πρώτες ύλες·

Or. en
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Τροπολογία 294
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει ότι η πλήρης συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη των
στόχων της Ένωσης Καινοτομίας, καθώς 
διαθέτουν την απαραίτητη εγγύτητα με 
μεγάλο φάσμα παραγόντων που 
συμμετέχουν στην καινοτομία και μπορούν 
να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητής 
μεταξύ αυτών των παραγόντων, των 
κρατών μελών και της ΕΕ·

34. τονίζει ότι η πλήρης συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης Καινοτομίας, καθώς 
διαθέτουν την απαραίτητη εγγύτητα με 
μεγάλο φάσμα παραγόντων που 
συμμετέχουν στην καινοτομία και μπορούν 
να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητής 
μεταξύ αυτών των παραγόντων, των 
κρατών μελών και της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να προτείνει τομείς 
συζήτησης και επιχειρησιακών 
ρυθμίσεων, βάσει των οποίων οι 
περιφέρειες θα μπορούν να συμμετέχουν 
και να συμβάλουν στην εξεύρεση των 
πλέον κατάλληλων λύσεων για την 
αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με 
την αρχή της επικουρικότητας·

Or. it

Τροπολογία 295
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει ότι η πλήρης συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης Καινοτομίας, καθώς 
διαθέτουν την απαραίτητη εγγύτητα με 
μεγάλο φάσμα παραγόντων που 

34. τονίζει ότι η πλήρης συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης Καινοτομίας, καθώς 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προσέγγιση των επιχειρήσεων, των 
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συμμετέχουν στην καινοτομία και
μπορούν να λειτουργήσουν ως 
διαμεσολαβητής μεταξύ αυτών των 
παραγόντων, των κρατών μελών και της 
ΕΕ·

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δημόσιων 
αρχών και των πολιτών· δεν θα 
εφαρμόζεται πλέον η προσέγγιση του 
"τριπλού έλικα", αλλά το πρότυπο 
"Diamond 4", επειδή αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο του πολίτη· μπορούν δε
να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητής 
μεταξύ αυτών των παραγόντων, των 
κρατών μελών και της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 296
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει ότι η πλήρης συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης Καινοτομίας, καθώς 
διαθέτουν την απαραίτητη εγγύτητα με 
μεγάλο φάσμα παραγόντων που 
συμμετέχουν στην καινοτομία και
μπορούν να λειτουργήσουν ως 
διαμεσολαβητής μεταξύ αυτών των 
παραγόντων, των κρατών μελών και της 
ΕΕ·

34. τονίζει ότι η πλήρης συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης Καινοτομίας, καθώς 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προσέγγιση των επιχειρήσεων, των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων και των δημόσιων αρχών 
(προσέγγιση "τριπλού έλικα"), καθόσον
μπορούν να λειτουργήσουν ως 
διαμεσολαβητής μεταξύ αυτών των 
παραγόντων, των κρατών μελών και της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 297
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. απευθύνει έκκληση για την 
πρόσβαση όλων των πολιτών σε 
καινοτομία αιχμής, μέσω της χρήσης 
επαρκών υποδομών Ε&Α&Κ, ούτως 
ώστε να διατίθενται οι καινοτομίες τους 
στην αγορά· παρατηρεί ότι, με τον τρόπο 
αυτόν, θα διευκολυνθεί η επίτευξη των 
στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής 
"ΕΕ 2020"· επισημαίνει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη δεν θα κατορθώσουν να 
επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους 
της στρατηγικής "ΕΕ 2020" και θα 
χρειαστούν επιπλέον στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 298
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. επισημαίνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των πόλεων όσον αφορά την 
επιδίωξη δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας· εκτιμά ότι η ευφυέστερη 
αστική πολιτική και η πρωτοβουλία για 
τις "έξυπνες πόλεις" στον τομέα της 
ενέργειας – βάσει των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων και δεδομένου ότι 80% του 
πληθυσμού της Ευρώπης ζει στις πόλεις, 
όπου εντοπίζονται ακριβώς και οι 
μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες – θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη βιώσιμη 
οικονομική καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 299
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7 α (νέος), μετά την παράγραφο 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εφαρμογή στρατηγικής

Or. en

Τροπολογία 300
António Fernando Correia De Campos, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα), μετά τον υπότιτλο 7 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
μεταφέρει το παρόν στρατηγικό έγγραφο 
"Ένωση Καινοτομίας" σε σχέδιο δράσης 
με ειδικούς στόχους και με μετρήσιμους 
και χρονικά καθορισμένους στόχους· 
ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τακτικά την πρόοδο, αξιολογώντας τους 
φραγμούς και προτείνοντας μηχανισμούς 
βελτίωσης, υποβάλλοντας τακτικά 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 301
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα), μετά τον υπότιτλο 7 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αξιολογήσει συγκεκριμένα μέσα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής καινοτομίας έναντι 
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των κύριων εξωτερικών ανταγωνιστών 
μας (ΗΠΑ, Ιαπωνία και χώρες BRIC) και 
να υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τις 
συγκριτικές επιδόσεις τους στον τομέα 
της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 302
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. τονίζει τη σημασία της προσαρμογής 
των πολιτικών καινοτομίας στις ειδικές 
ανάγκες των περιφερειών, δεδομένου ότι 
η συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των προγραμμάτων 
καινοτομίας είναι καίριας σημασίας, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατον 
να εφαρμοστεί η ίδια στρατηγική 
ανάπτυξης σε όλες τις περιφέρειες·

Or. en


